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NOTICIAS DE PERFUMES CLUB

Ballester, amb Iago Negueruela i Biel Barceló en el discurs de Toni Gayà. AFEDECO

Hotelers i botigues de luxe als premis
de la Nit del Comerç d’Afedeco
ARA BALEARS

Afedeco va entregar ahir, durant la celebració de la Nit del Comerç i enmig de la
polèmica per la gentrificació i la saturació, un premi a l’associació hotelera de
Palma per ser un impuls al comerç urbà.
Va ser en la categoria de Noves Tendències, en la qual també varen ser guanyadores Ventajón i Perfumes Club. Rialto
Living, Perlas Orquídea, Can Joan de
s’Aigo i Dyreco varen ser les altres empreses a qui la patronal va guardonar en la
16a edició de la seva festa tradicional.
Durant el seu discurs, el president de
la patronal, Rafel Ballester, va denunciar que el comerç tradicional s’està “asfixiant” perquè veu “com tanquen els locals més tradicionals, els que ens donen
identitat, per convertir-se en models de
negoci importats, i fins i tot ja veim establiments tapiats que desertifiquen els
nostres barris”.
Ballester va reivindicar la formació i la
venda en línia com a elements per potenciar el comerç de proximitat. En aquest
sentit, el president d’Afedeco va anunciar la creació de l’escola de comerç, que ha
de servir com a eina “per fer front a
aquests nous reptes”.
Va aprofitar també per carregar contra

la venda ambulant i va demanar a les administracions que “uneixin esforços” per
tal de posar fi “als abusos d’aquests mafiosos”, referint-se a les màfies “organitzades que s’aprofiten de la situació irregular de les persones”.
Premis Miquel Lladó

A més dels premiats per categories i dels
petits i mitjans comerços guardonats
pels ajuntaments (en la categorida d’Or,
Gegant i Dependent exemplar), ahir es
varen entregar els guardons Miquel Lladó. Els guanyadors varen ser Sánchez Alimentación, per haver-se convertit en una
empresa de referència en el sector de distribució d’aliments; Margarita Salvà, per
la seva llarga trajectòria professional com
a farmacèutica; i el personal de Vitalòptics, per ser un exemple de professionalitat i una referència per al seu sector.
La celebració va tenir lloc al Palau de
Congressos de Palma i, com a novetat, va
incorporar un debat sobre el comerç de
proximitat en el qual varen participar representants dels grups parlamentaris. Va
tenir lloc abans de l’entrega de premis a
càrrec de Toni Gayà, vocal d’Afedeco, i del
sopar de gala.e

