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Amb el suport:

21a edició dels Premis de Comerç de Barcelona 2018
El passat dimecres dia 7 va tenir lloc 
la 21a edició dels Premis de Comerç 
de l’Ajuntament de Barcelona, un 
reconeixement que s’atorga amb 
l’objectiu de promoure les iniciatives 
que han sabut evolucionar amb 
la proposta al client, gestionar la 
continuïtat dels models de negoci 
i contribuir de forma permanent 
a la dinamització comercial de la 
ciutat.

Enguany, els guardons reconeixien les millors iniciatives quant a innovació, 
col·laboració, promoció, proximitat, sostenibilitat i mercats. El lliurament va 
tenir lloc a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya, en un acte 
presidit per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i que va comptar amb la 
presència del president de PIMEComerç, Àlex Goñi, entre altres responsables 
de diferents entitats de comerç de la ciutat i dels grups municipals.
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Tret de sortida a la 2a edició del programa Comerç 21
El passat dilluns 5 de novembre 
PIMEComerç va inaugurar la 
segona edició del programa 
Comerç 21, un projecte 
promogut per PIMEComerç 
i la Diputació de Barcelona 
amb l’objectiu de millorar la 
competitivitat del comerç de 
la província.

Enguany, igual que a la primera 
edició, es va presentar el pla 
d’actuació que seguiran les 

50 empreses finalment seleccionades de la demarcació de Barcelona amb 
l’objectiu de definir i implementar noves estratègies per tal de donar l’impuls 
que cada negoci necessita de forma individual, a través de la millora d’àrees 
fonamentals dels comerços com: redefinir el model de negoci, comercialització i 
màrqueting, digitalització, equip humà, professionalització i gestió, entre d’altres.

Àlex Goñi fa lliurament del Premi Comerç de Rezero 
Ahir va tenir lloc l’acte anual de la 
Fundació Rezero a Barcelona, un espai 
de celebració, retrobament i relació 
entre els diferents col·lectius i agents 
socials i econòmics que treballen per 
impulsar la prevenció de residus. 

Aquest any la Fundació Rezero, Fundació 
Catalana per a la Prevenció de Residus 
i el Consum Responsable, ha presentat 
la 1a edició dels premis Rezero en les 

categories d’administració local, empresa, entitat i comerç; l’encarregat de fer 
lliurament del premi de comerç ha estat el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, i 
el premiat l’establiment El rebost de Sant Andreu.

COMERÇ 21

El comerç és sens dubte un sector, com molts 
d’altres, en constant evolució; i és per això que 
contínuament busca –i necessita– reinven-
tar-se, millorar i esdevenir més eficient. Tan-
mateix, aquesta tasca no és sempre fàcil de 
dur a terme pel petit comerç, ja que la ges-
tió diària (en un sector que té com a mitjana 
1,3 treballadors) absorbeix la major part del 
temps per fer-ho.

En aquest sentit,  des de PIMEComerç enguany 
hem impulsat la segona edició del programa 
Comerç 21, en col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona, precisament per ajudar 50 co-
merços seleccionats (se’n van presentar més 
de 70) a definir i implementar noves estra-
tègies que impulsin aquells factors clau que 
cada negoci necessita de forma individua-
litzada. A tall d’exemple, es reforcen les àrees 
fonamentals dels comerços i serveis, com ara 
redefinir el model de negoci, la comercialització 
i el màrqueting, la digitalització, l’equip humà, la 
professionalització de la gestió, etc.

Així doncs, la forma d’implementar aquest 
assessorament a mida consta de quatre fa-
ses, que són: la selecció prèvia; la planificació 
(en què s’inicia el projecte amb una diagnosi 
i una sessió de networking entre els partici-
pants, es duen a terme 6 h d’assessorament 
individualitzat i es fan sessions col·lectives 
sobre temàtiques transversals per a les em-
preses participants); l’execució (10 h d’acom-
panyament personalitzat en la implementa-
ció de les actuacions plantejades a l’anterior 
fase per materialitzar els objectius propo-
sats), i, per últim, la de seguiment (que con-
sisteix a avaluar i acompanyar en l’assoliment 
dels objectius durant l’any posterior a l’inici del 
programa).

Per tant, des de la nostra patronal seguim 
aportant el nostre gra de sorra per fer del 
comerç un sector més competitiu, modern i 
eficaç. Així que ja ho sabeu, el proper any, es-
tigueu atents a la nova convocatòria!
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Director PIMEComerç


