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La classe mitjana 
es reivindica 

1ffi~~&~~ill1_ La creixent dualitat 
social que la globalitza
ció í la crisi econòmica 
estan generant a les 
societats occidentals . 

està íntimament lligada i es reprodueix en 
l'àmbit empresarial, especialment en el 
sector dels serveis personals i, encara més, 
en el del comerç. D'una banda, el sector ha 
entrat decidit en els processos de globalit
zació i les economies d'escala, que fins no 
fa gaire semblaven exclusives de l'activitat 
industrial. -Grans conglomerats comercials, 
quasi sempre fruit d'una reeixida estratègia 
d'integració vertical, guanyen ràpidament 
quota de mercat i colonitzen els espais 
centrals de les nostres ciutats amb una 
oferta molt similar. A l'altre extrem, el petit 
comerç de proximitat queda cada cop més 
relegat als basars xinesos i als establiments 
de conveniència regits per immigrants 
pakistanesos, que són els únics col·lectius 
disposats a assumir els nívells d'autoexplo
tac ió necessaris per sobreviure. 
En l'endemig ens queden els comerços 
d'origen autòcton, que tradicionalment han 
donat servei i personalitat als nostres cen
tres comercials urbans i els quals cada ve
gada es troben més exclosos per la pressió 
de les grans multinacionals en les zones de 
màxima afluencia. Són comerços dinàmics, 
amb un elevat sentit de la coHectivitat i 
una alta implicació en els afers col· lectius 
de la seva ciutat. Molts han aprofitat el 
canvi generacional per guanyar dimensió i 
economies d'escala amb nous establiments 
a través de la modernització de la seva 
oferta i de les seves formes de treballar. 
A tots els que ens preocupa el progrés soci

Aposta clara 
El comerç té una 
potencialitat 
evident com a 
ascensor social i 
mecanisme de 
convivència 
que dona 
personalitat a . 
les ciutats 

al i econòmic del nostre 
país i les nostres ciutats 
hem de veure amb 
simpatia els esforços 
d'aquesta classe mitja
na comercial per sub
sistir i progressar en un 
entorn altament com
petitiu on, sovint,.ju
guen amb desavantatge 
davant les grans multi
nacionals del sector. 
Tots els que sabem de 
la potencialitat del 
comerç com a ascensor 

social i mecanisme de convivència hem 
d'apostar per aquest tipus d'empreses co
mercials. Tots aquells que volem conservar 
la personalitat de les nostres ciutats i que 
tampoc desitgem que en altres sectors, com 
la restauració o l'hostaleria, es reprodueixi 
aquesta clonació hem d'estar satisfets i 
expectants per la constitució de la I).ova 
organització de comerciants que sota el 
nom de Retail.cat agrupa els principals 
centres comercials urbans de Barcelona i 
les seves empreses i patronals mitJanes més 
dinàmiques i innovadores. 
Una nova organització que sigui capaç de 
defensar amb eficàcia els interessos dels 
seus col·lectius -que són els més pròxims 
als interessos generals- i que contribueixi a 
reforçar la competitivitat a través de la 
eoHaboració entre les -empreses que el 
formen. 


