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NOTA DE PREMSA 

SESSIÓ DE LLANÇAMENT DE LA NOVA EDICIÓ DEL PROJECTE 

COMERÇ 21 

 

En aquest segon programa ens plantegem arribar de nou a 50 micropimes del 

sector comercial i de serveis de la demarcació de Barcelona 

 

 

 

Barcelona, 27 d’abril de 2018.- El President de PIMEComerç, Àlex Goñi, 
conjuntament amb el Diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona, Isaac 

Albert, van presentar dimecres al matí la posada en marxa del 2n Programa 
“Comerç21”, un projecte dissenyat per PIMEComerç i la Gerència de Serveis de 
Comerç de la Diputació de Barcelona, el qual està dirigit a micropimes comercials i/o 
de serveis, ubicades en trama urbana consolidada i amb capacitat i voluntat de millora 
i de creixement del seu negoci. 

 L’objectiu principal del programa és la millora de l’oferta comercial dels municipis de la 
demarcació de Barcelona a través del suport i l’impuls a definir noves estratègies que 
els permeti desenvolupar mesures concretes en diferents àmbits, com poden ser la 
millora digitalització del seu negoci, així com també de la comercialització i el 
màrqueting. 

El President de PIMEComerç, Álex Goñi, i el Diputat de Comerç, Isaac Albert, van 
estar acompanyats per l’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras, i la 
cap del Servei de Comerç Urbà, Maite Bosch, participant a la jornada que va tenir lloc 
al Barcelona Moda Centre de Sant Quirze del Vallès. 

El programa de la jornada consistia en la presentació tècnica de la nova convocatòria i 
les novetats respecte la prova pilot, una conferència sobre els “Nous serveis a oferir 
pels establiments comercials a la ciutat del futur”, l’entrega de diplomes de participació 
als comerços de la prova pilot i la valoració d’experiències d’alguns participants a dita 
prova, els quals van expressar la seva satisfacció amb el projecte. 

 

 

* 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. 

 

 

Amb aquesta nota de premsa adjuntem un parell d’imatges de la taula de presentació, constituïda, 

d’esquerra a dreta, pel Diputat de Comerç Isaac Albert, l’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, 

Elisabeth Oliveras, la cap del servei de Comerç Urbà, Maite Bosch, i el President de PIMEComerç, 

Àlex Goñi 


