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El president de PIMEComerç, convidat a la cloenda del Ca-
talunya Regió Europea de la Gastronomia 2016

El president de PIMEComerç, 
Àlex Goñi, ha estat convidat a 
l’acte de cloenda del Catalunya 
Regió Europea de la Gastro-
nomia 2016, que ha suposat la 
celebració de nombroses activi-
tats relacionades amb el sector 
gastronòmic. L’acte es va celebrar 
al Palau Robert i va comptar amb 

l’assistència d’autoritats (com la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, i 
el conseller d’Empresa, Jordi Baiget), a més de persones de la societat civil 
d’àmbits relacionats amb la gastronomia. A la imatge, el president de PIME-
Comerç juntament amb el president del Gremi de Restauració de Barcelona, 
Pere Chias (vicepresident de PIMEComerç) i la seva esposa.
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Sembla que el comerç està en constant 
transformació, ja fa dies que venim dient 
que el comerç online farà, d’entrada, més 
mal als grans que als petits, i això co-
mença a passar.

Als EUA, grans companyies com Pailess 
Shoes han tancat 1.000 tendes, The Limi-
ted, 250, Family Christie, 240, i així moltes 
més. Sembla que l’estratègia de suport a 
les noves fórmules de compra passa per 
tornar al centre de les ciutats.

Inditex ha abandonat ja Parque Corredor, 
Getafe 3, L’Albufera i Parque Eboli. Aquí 
a Barcelona ja hem vist els moviments de 
Zara ocupant el que era el cine Novetats i 
connectant amb la macrobotiga que tenen 
a Gran Via cantonada Passeig de Gràcia. 
Precisament, a la cantonada de davant 
H&M s’ha instal•lat amb una megabotiga.

Sembla que aquesta tornada al centre pot 
ser positiva per als botiguers de ciutat, no-
saltres que ens queixàvem precisament de 
la fugida de clients cap a la perifèria. 

Ara podria ser que la concentració dels 
grans, integrats dins de les ciutats, ens 
afavoreixi. Veurem.

L’Associació de Comerciants d’El Perelló s’incorpora a 
PIMEComerç Terres de l’Ebre

L’Associació de Comerciants 
d’El Perelló s’ha integrat a 
PIMEComerç. L’entitat, que va 
renovar la junta fa uns mesos, té 
en marxa iniciatives d’èxit quant 
a dinamització comercial, com 
les rutes de tapes o la shopping 
night, en la qual els comerciants 
es caracteritzen de romans. Noves 

tecnologies i formació són altres dels temes que l’entitat vol posar en valor i en 
el quals PIMEComerç els hi donarà suport. A la imatge, el coordinador territorial, 
Josep Subirachs, i el president, Joan Caballol, de PIMEComerç Terres de l’Ebre, i 
la vicepresidenta, Núria Franch, i el president, Jordi Caballé, de l’Associació.

PIMEComerç Vallès Oriental convida a la seva reunió a la 
Federació Catalana contra el Càncer

Ester Catalán, treballadora social 
de la Federació Catalana d’En-
titats contra el Càncer (entitat 
que té un conveni amb PIMEC) 
ha participat a la darrere reunió 
del Consell d’Associacions de PI-
MEComerç Vallès Oriental, on ha 
parlat de “Què fer quan el càn-
cer apareix a la feina”. A la reunió 
també es van tractar temes com el servei que ofereix PIMEC perquè les asso-
ciacions obtinguin el certificat digital (imprescindible per solicitar subvencions 
al CCAM o projectes propis del Consell com el networking de dinamitzadors 
previst per al juny) i la creació d’una comissió per treballar una campanya co-
marcal de sensibilització sobre el comerç.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

EL FUTUR DE LES GRANS SUPERFÍCIES


