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PIMEComerç, a la Convenció Barcelona + Sostenible, que 
marca els reptes de futur cap a una millor sostenibilitat

PIMEComerç va participar a l’edi-
ció 2018 de la Convenció de Bar-
celona + Sostenible, on es van 
fixar 6 reptes de millora de la 
sostenibilitat a assolir els propers 
anys. Els reptes afecten qüestions 
com: incidir en temes d’energia i 
canvi climàtic; portar la sostenibi-
litat a l’acció quotidiana; avançar 

cap al residu zero, o fomentar una producció i un consum més responsables. 
La sostenibilitat en l’activitat comercial, molt lligada al comerç i al consum 
de proximitat, són una línia important dintre de les accions de PIMEComerç, 
que és membre de la Xarxa Barcelona + Sostenible, així com d’altres enti-
tats i institucions catalanes que treballen en aquest àmbit.
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La confiança és una part molt important de 
les realitzacions de l’ésser humà. Quan hem de 
preparar una acció o quan cerquem un objec-
tiu, tenir la confiança suficient és un plus molt 
important per aconseguir-ho. Nosaltres els 
comerciants som un tipus de gent que basem 
el nostre dia a dia en un suport molt fort en 
la confiança, tant individual com col•lectiva. 
Normalment som persones que prenem mol-
tes decisions en un dia, grans, petites, de tot 
tipus, i encara que la major part de vegades 
aquestes decisions venen avalades per uns 
plantejaments d’estudi i una reflexió prèvia, és 
la confiança en nosaltres i en el nostre entorn 
el que fa que finalment la decisió sigui la co-
rrecta.

Avui estem veient que moltes empreses per-
den la confiança en Catalunya i marxen; pot-
ser és per por a uns futurs esdeveniments que 
no volen afrontar o potser són només movi-
ments fets per pressionar políticament. Si-
gui el que sigui, la confiança hi té molt a dir. 
Nosaltres, els petits comerços, no podem, i 
potser no volem, marxar. Crec que una de les 
coses que els polítics han de transmetre als 
ciutadans és confiança, i ja fa mesos que 
això no és així. És difícil mantenir una acti-
vitat empresarial al bell mig de la tensió i de 
les disputes polítiques, i nosaltres, els petits 
comerciants, els que estem a peu de carrer 
a les nostres botigues, als mercats, als bars i 
restaurants sentim més que els grans aques-
ta tensió que arrosseguen els nostres clients.
Cal asserenar-nos, cal treballar pel futur com 
sempre hem fet, per sobre de tot hem de tenir 
confiança que la normalitat social s’imposarà 
després que el diàleg i la bona voluntat es re-
trobin.

Visita d’una delegació d’empresaris i artesans italians del 
Confartigianato di Vicenza

PIMEComerç i PIMEC, juntament 
amb el Gremi de Pastisseria 
de la Província de Barcelona 
i el Gremi de Flequers de la 
Província de Barcelona, hem 
rebut una delegació d’empresaris 
italians del Confartigianato di 
Vicenza durant la seva visita 
a la ciutat comtal i a Sabadell. 

El Confartigianato agrupa entitats d’artesans de la zona de Vicenza, i 
desenvolupa una tasca de lobby i de promoció dels oficis artesans. Els 
membres de la delegació van realitzar diverses visites per intercanviar 
coneixement i experiències amb artesans catalans, i per buscar 
complicitats entre sectors i patronals a nivell internacional.

PIMEComerç assisteix a la presentació de l’inventari de 
locals comercials a Barcelona 

Cristina Gallardo, tècnica de 
PIMEComerç a Barcelona, va 
assistir a la presentació de l’In-
ventari de Locals 2016. L’Ajun-
tament de Barcelona ha realit-
zat aquest inventari, que anirà 
actualitzant, per tal de disposar 
d’informació, per barris, sobre 
l’activitat comercial i la dispo-
nibilitat de locals comercials a 
la ciutat. La intenció és tenir dades de més qualitat (s’han modificat els in-
dicadors per fer l’estudi) que puguin servir per dissenyar polítiques públiques, 
i també per contribuir a dinamitzar zones concretes en què els diferents 
operadors puguin estar interessats. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

CONFIANÇA!


