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PIMEComerç Maresme inicia accions a Arenys de Munt en 
col·laboració amb l’Ajuntament i l’ABIC

Després de la recent ad-
hesió de l’Associació de 
Comerciants d’Arenys de 
Munt, ABIC, a PIMEComerç, 
el president de PIMEComerç 
Maresme-Barcelonès Nord, 
Carles Gironès, ha visitat 
l’Ajuntament per iniciar les 
accions a realitzar a la ciutat. 
A la reunió (a la imatge, Car-
les Gironès amb el regidor 
Josep Sánchez i el seu equip 
tècnic) es va parlar de la situació del comerç associat del municipi, represen-
tat per l’ABIC, així com de la seva adhesió a PIMEComerç. També de crear una 
mesa de comerç per fixar el full de ruta de cara al 2017. 
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Ja hem passat uns altres Nadals, ja es-
tem al 2017 i ja hem començat unes altres 
rebaixes, el cicle s’ha complert. Bé, això 
de les rebaixes aquest any té novetats 
importants, ja que les rebaixes (deixant 
de banda aquells que, ja fa temps, amb 
una excusa o una altra, les fan al llarg de 
tot l’any) no han començat el 7 de gener 
com sempre; aquest any, majoritària-
ment, han començat el darrer divendres 
de novembre: el divendres del Black Fri-
day. Això és important,  perquè moltes 
botigues porten un mes instal•lades als 
descomptes, ofertes i promocions, i altres 
directament a les rebaixes avançades. 

La pregunta és com afectarà finalment 
tot aquest desori normatiu. En principi 
sembla que bé; s’esperaven unes vendes 
bones per festes i així ha estat: la restau-
ració sobretot, però també l’alimentació i 
les joguines han treballat molt, i la resta 
de sectors també. Això és bo i per tant 
n’hem d’estar contents. Clar que tots els 
canvis tenen varis prismes i encara ens 
falta avaluar la gran incidència que té ja 
la venda online, i el fet que les rebaixes 
s’hagin produït per davant de les vendes 
de festa, i no darrere com sempre havia 
estat habitual. 

Tot i així, repeteixo, han estat comer-
cialment uns bons nadals, i això venint 
d’on venim es d’agrair. Ara tenim un any 
per treballar en molts aspectes. Un dels 
principals és intentar evitar que els nos-
tres clients desapareguin físicament de 
les nostres botigues, dels nostres carrers. 
No serà fàcil, però és vital per a la nos-
tra supervivència. Per què, si perdem els 
clients, què ens queda?
 

L’Ajuntament de la ciutat de Lleida renova la col·laboració 
amb PIMEComerç Lleida  

L’Ajuntament de Lleida ha re-
novat el conveni de col·labo-
ració amb PIMEComerç Lleida. 
En el transcurs d’un acte pre-
sidit per l’alcalde de la ciutat, 
Àngel Ros (en la imatge, tercer 
per l’esquerra; al seu costat, 
Manel Llaràs, president de PI-
MEComerç Lleida) es va dur a 
terme la signatura del conveni, 

que reconeix que el Pla d’Integració i Professionalització del Comerç que des-
envolupa PIMEComerç a la ciutat contribueix a la cohesió social del municipi i 
optimitza la competitivitat del teixit comercial urbà.

PIMEComerç Tarragona participa en la creació dels premis 
Fòrum Comerç que reconeixeran el comerç tarragoní 

El 30 de gener s’atorgaran  els 1rs 
Premis Fòrum Comerç Tarragona, 
impulsats per l’Ajuntament de la 
ciutat i per PIMEComerç Tarra-
gona.  Els guardons premiaran i 
reconeixeran els empresaris i co-
merços al detall del teixit comer-
cial i de distribució de la ciutat, 
alhora que retran homenatge al 
sector comercial. Segons Florenci Nieto, president de PIMEC Comerç Tarragona, 
“Tarragona és la capital del comerç; des del primer moment vam coincidir amb 
l’Ajuntament que la ciutat necessitava un acte de reconeixement al comerç com 
el que s’està preparant”. A la imatge, la consellera de Comerç, Elvira Ferrando, el 
joier que ha dissenyat el guardó principal, Joan Blàzquez, i Florenci Nieto. 
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