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Amb el suport:

Amb segell propi:
el comerç de proximitAt, 
en constAnt evolució.
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consell de comerç a terres de l’ebre  
El 7 de novembre pimecomerç 
terres de l’ebre va celebrar el seu 
consell de comerç, que va comptar 
amb diferents representants de 
les associacions de la zona. El 
president de PIMEComerç Terres de 
l’Ebre, Joan caballol, i el director 
de PIMEComerç, miquel de garro, 
van ser els encarregats de fer les 
presentacions.

En primer lloc de l’ordre del dia es va acordar la incorporació de la Federació 
de comerç d’Amposta (FecoAm) i fer un esforç addicional per arribar a tot 
el territori. A continuació es van analitzar les modificacions i l’estat actual 
d’aplicació de la llei de comerç, i l’impacte de la venda online, els reptes que 
suposa per al petit comerç i el greuge a la fiscalitat que genera.

14a edició dels premis barcelona comerç 
La Fundació barcelona comerç 
va lliurar, el passat dia 12, els 
14ns premis eixos bcn en 
una gala que va tornar a reunir 
representants de tots els eixos 
comercials de Barcelona, i a la 
qual va assistir el president de 
PIMEComerç, Àlex goñi.

A l’acte, que va comptar amb 
la presència de l’alcaldessa 
de Barcelona, Ada colau, i del 

president de la Generalitat, Quim torra, es lliuraven quatre premis en les 
categories: talent Jove, comerç innovador, compromís amb el comerç 
i compromís amb el comerç europeu. La finalitat d’aquests premis és 
distingir les persones i els establiments que contribueixen a la millora del 
sector comercial de la ciutat.

Àlex goñi
president de pimecomerç

s’ApropA nAdAl

Com cada any, l’arribada de les festes de 
Nadal engega les expectatives de vendes 
dels comerciants; comença una etapa 
que en molts casos representa el 25 % 
de les vendes de tot l’any, i cal tenir-ho 
present.

No hem de menysprear, però, que la rea-
litat del consum no és per tirar coets. les 
darreres dades econòmiques indiquen 
un lleuger refredament i les perspectives 
per a l’any vinent no són gens bones; es 
preveu un any dur, econòmicament par-
lant, i això, més tard o més d’hora, reper-
cutirà en els nostres comptes d’explota-
ció.

També els factors ambientals o de canvi 
d’hàbits influeixen, i molt, en la projecció 
de les vendes. la renda familiar dispo-
nible, aquella que es destina a allò que 
no són necessitats bàsiques, influeix no-
tablement a l’hora de determinar un bon 
nadal o que no ho sigui tant.

també nosaltres i la nostra manera de 
plantejar la campanya som, en molts 
casos, responsables del seu èxit. Admi-
nistrar malament el Black Friday, avançar 
les rebaixes, fer ofertes i descomptes 
durant les festes i fins i tot vendre sota 
preu, no fa sinó donar un sentit anàrquic 
a unes vendes que haurien de ser sòlides 
i consolidades.

Tots volem vendre, grans i petits, però 
hem de tenir en compte el client, ell és el 
que ha d’estar còmode comprant; nosal-
tres hem de vetllar per aquesta comodi-
tat, no ens equivoquem.

el vallès oriental celebra el seu consell de comerç
El president de PIMEComerç Vallès 
Oriental, carles gironès, va presidir 
el 29 d’octubre la 47a reunió de 
consell de comerç, que va comptar 
amb l’assistència de més de 15 
associacions i del delegat de PIMEC 
al Vallès Oriental, Joan carles basi.

A la reunió, a part de ratificar els 
canvis de càrrecs entre els membres 
del consell, es va parlar de quina és la 
percepció de la situació del comerç de les vendes d’aquest darrer semestre, 
les alternatives per dur a terme projectes de dinamització comercial dels 
municipis, la recent signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de caldes de montbui, la taula de turisme de compres o la incidència de la 
nova edició del projecte comerç 21 a la comarca, i es van plantejar diferents 
projectes per treballar des del Consell durant el proper any 2019. 
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