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NOTA DE PREMSA 

LA DIPUTACIÓ I PIMECOMERÇ ENGEGUEN COMERÇ 21, UN PROGRAMA 
DE SUPORT I ACOMPANYAMENT QUE FOMENTARÀ LA COMPETITIVITAT 
DE 50 MICROPIMES  

 

La meitat de les empreses seleccionades tenen menys de 4 treballadors i 
8 de cada 10 tenen més de 5 anys d’antiguitat 

 
Barcelona, 17 d’octubre 2017.- El diputat delegat de Comerç de la Diputació de 

Barcelona, Isaac Albert, i el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, han participat 

aquest dilluns a la inauguració del programa pilot Comerç 21. A l’acte han 

participat també les 50 micropimes que han estat seleccionades (entre les 108 

que es van presentar) per beneficiar-se de la diagnosi i el pla de millora 

individualitzat que els ajudaran a implementar tècnics especialistes en àrees com 

economia, model de negoci, comunicació i màrqueting, etc. 

 

Durant l’acte s’han explicat les principals característiques de les empreses que formen 

part del programa pilot que desenvolupen la Diputació de Barcelona i PIMEComerç. 

Destaca, per exemple, el fet que totes són micropimes, i que més de la meitat (52%) 

tenen entre 1 i 3 treballadors. Altres característiques comunes de la majoria de 

pimes participants són que el 84% supera els 5 anys d’antiguitat, o que el 70% 

pertany a alguna associació de comerciants locals. La major part (68%) són 

comerços de venda al detall, mentre que la resta ofereixen serveis. 

 

Quant a la procedència dels comerços i empreses de serveis del programa, està 

molt repartida per la província de Barcelona: en concret, 10 firmes són del Baix 

Llobregat; 7 del Vallès Occidental; a les comarques de l’Anoia, Maresme i Osona n’hi 

ha 6 a cadascuna; 4 al Bages i 4 més al Vallès Oriental; 3 a l’Alt Penedès i 3 al 

Barcelonès; i, per últim, una empresa prové del Garraf. Les línies estratègiques que 

més treballaran els tècnics del programa amb els establiments seran 

Comercialització i Màrqueting (88%); Professionalització i Gestió (60%); 

Digitalització (58%); i Equip Humà (40%). 

 

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, ha assenyalat que “el fet que tants 

comerços hagin demostrat la seva voluntat de preparar-se per competir en 

bones condicions posa en relleu la vitalitat del nostre comerç de proximitat”. 

Àlex Goñi també ha destacat la dada que la majoria de participants pertanyin a alguna 

associació de comerciants locals, cosa que “mostra el convenciment de molts que 

sumar forces millora els resultats”. Per la seva banda, el diputat delegat de 

Comerç de la Diputació de Barcelona, Isaac Albert, ha dit que ha dit que “és un 

projecte per reforçar i aportar valor a tot el comerç de la demarcació de 

Barcelona”.  
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L’acte d’inauguració de Comerç 21 s’ha celebrat el dilluns 16 d’octubre, a les 15 hores, 

a l’edifici Migjorn de la Diputació de Barcelona. Els tècnics del programa ja han 

començat les sessions de diagnosi, networking i acompanyament que formen part del 

pla pilot, que s’allargarà fins al juny del 2019. 

 

Trobareu més informació al web del programa: http://www.comerc21.cat/ 

 

 

 
Adjuntem una imatge de l’acte d’inauguració, que han encapçalat Isaac Albert i Àlex Goñi, al qual han 

participat totes les empreses que han estat seleccionades per beneficiar-se de Comerç 21. 

 

  

 

 

PIMEComerç és la patronal del sector del Comerç de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i, 

amb els seus socis col·lectius, s’apropa als 45.000 comerços associats.  
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