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Com serà el comerç del futur?

PIMEComerç presenta el llibre “La ruta del comerç
integrador a Barcelona: Nou Barris”

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Fer de “pitonisso” és quelcom engrescador, sobretot si les prediccions les fas a
una edat en què potser, en cas de no ser
certes, ja ningú t’ho podrà retreure perquè ja hauràs mort. Aquests dies molta
gent fa de pitonissa: que si el futur passa
per la venda on-line; que no caldrà fer comandes, ja que automàticament i a través del nostre perfil rebrem els productes
a casa directament; que quedaran poques empreses, només quatre de grans,
per suposat, per vendre a tothom; que si
tots els productes s’adequaran en formes
i mesures per facilitar-ne l’enviament; que
els carrers s’ompliran de repartidors; que
el futur econòmic està en la logística, no
en la venda del producte; que si el repartiment es farà a traves de drons, etc., etc.
Moltes d’aquestes coses ja estan passant avui, i és evident que moltes d’elles,
fins i tot les que encara no han sortit a
la llum, seran útils i necessàries. Però on
s’aturarà la realitat? Aquesta quantitat
de canvis en el comerç comporta també
canvis en el model social. La nostra quotidianitat pot veure’s capgirada, i caldrà
pensar, o millor repensar, tota la nostra
estructura familiar i social: impostos,
llocs de feina, innovació, coneixement.
Cal parlar de futur ja, però nomes amb
aquestes noves realitats sobre la taula?
Hem de oblidar els aspectes tradicionals
del comerç? Jo fent de “pitonisso”, crec
que les innovacions estan per quedar-se,
però també crec que el pòsit d’experiència, d’humanisme i de relació del comerç
de sempre no l’hem de perdre. Ans al contrari, cal mirar als ulls dels nostres clients
i entendre’ls, i fer-los part important dels
nostres negocis. Serà aquest el futur?
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El 25 de gener es va presentar, a
la seu de districte de Nou Barris,
“La ruta del comerç integrador
a Barcelona: Nou Barris”. El
llibre, realitzat per l’assessor de
presidència de PIMEComerç,
Miquel de Garro, forma part del
projecte Nosaltres també fem
ciutat, que compta amb el suport
de l’Ajuntament de Barcelona i de la Xarxa 9 Barris Acull. Recull 10 històries
de comerços regentats majoritàriament per nouvinguts, però també per
autòctons, que contribueixen a la diversitat del comerç i a la cohesió social dels
barris. Podeu consultar-lo a: http://www.comercnouvinguts.pimec.org/

L’Associació de Comerciants de La Bordeta s’adhereix a
PIMEComerç Lleida
L’Associació de Comerciants
de La Bordeta, formada per comerços del barri de Lleida del
mateix nom, s’ha adherit a PIMEComerç. El president de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs,
destaca la importància de “defensar també aquest comerç de
proximitat, que sovint rep menys
atenció perque no està al centre, sinó en una barriada”. Manel Llaràs afegeix
que “les necessitats d’aquests comerciants són específiques i diferents de les
d’altres zones, i com a tals s’han d’atendre”. A la imatge, quatre membres de l’Associació, entre elles la presidenta, Paqui Tena, amb el president, Manel Llaràs, i
el coordinador territorial de PIMEComerç Lleida, Pedro Garcia.

Lliurats els 1rs Premis Fòrum Comerç Tarragona
La gala de lliurament dels 1rs
Premis Fòrum Comerç Tarragona, organitzats per l’Ajuntament
i PIMEComerç Tarragona, va ser
un èxit i va complir el seu propòsit:
fer un reconeixement al sector comercial tarragoní. Els reconeixements es van concedir a 40 botigues i a totes les associacions
de comerciants de la ciutat, i es van lliurar 8 guardons Fòrum en diferents
categories. A la gala hi van assistir nombroses autoritats, entre d’altres, el
conseller d’Interior, Jordi Jané. A la imatge, el president de la Cambra de
Comerç de Tarragona, Andreu Suriol, el president del Port, Josep Andreu, el
secretari d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, el president de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, la regidora de Comerç de Tarragona, Elvira
Ferrando i l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros.
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