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Amb el suport:

Amb segell propi:
el comerç de proximitAt, 
en constAnt evolució.
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pimecomerç es reuneix amb el conseller d’interior

El passat dimarts, dia 27 de 
novembre, PIMEComerç es 
va reunir amb el conseller 
d’Interior, miquel buch, i el 
seu equip, per analitzar la 
seguretat en el comerç, 
abordar la problemàtica de 
la venda ambulant il·legal i 
treballar conjuntament per fer 
extensives les campanyes de 
prevenció d’incidències a tot el 
sector.

reunió de presidents de pimecomerç

Ahir, dijous 29 de novembre, 
es van reunir els presidents 
territorials i els vicepresidents 
de pimecomerç a la seu de 
PIMEC, per tractar temes com 
la planificació tècnica del 
2019, el projecte pect priorat 
2019-2020, la mobilitat i 
la logística a la ciutat de 
barcelona i el projecte de llei 
dels bid a catalunya.

Àlex goñi
president de pimecomerç

pArlem de consum

Darrerament sembla que tot s’hi val per 
activar les vendes, cada vegada més es-
tem entrant en una espiral consumista 
que està donant una imatge pròpia de 
poca responsabilitat en la sostenibilitat 
del nostre entorn i en unes desaforades 
ànsies d’aconseguir un consumidor au-
tista que només compri i compri sense 
mesura.

Soc conscient que la necessitat ens obli-
ga, en molts casos, a ser més imprudents 
en les nostres estratègies comercials; 
totes les modes que venen dels EUA són 
vistes com una oportunitat per millorar 
els nostres comptes de resultats, sense 
veure que potser el que fem és esborrar 
unes dinàmiques que ens funcionaven 
molt bé: venda de nadal i rebaixes, per 
exemple, era la lògica que durant molts 
anys va funcionar a casa nostra. Ara, 
la irrupció del Black Friday ha trastocat 
tota aquesta dinàmica comercial; ara, 
abans de la millor i més potent venda de 
l’any fem una gran campanya de rebaixes 
i descomptes i després de Nadal voldrem 
que les rebaixes de gener siguin un èxit.

Crec que les entitats que tenim alguna 
responsabilitat en comerç, incloses les 
diferents administracions, que també 
les tenen, hem de seure plegats i mirar 
de posar en ordre aquest desgavell. No 
podem estar enviant als nostres clients 
missatges contradictoris, diferents; hem 
de mantenir una línia de coherència co-
mercial, si és possible, i pensar que el 
que teníem funcionava prou bé. Als euA 
en saben molt de vendre, però nosaltres 
també.

dinar amb la consellera chacón 

El mateix dijous, posteriorment a la reunió, els presidents territorials i els 
vicepresidents de pimecomerç, encapçalats pel president Àlex goñi, van 
organitzar un dinar amb la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels 
chacón, al restaurant La Font de Prades del Poble Espanyol.

Aquest dinar, que ha comptat també amb l’assistència del secretari 
d’Empresa i Competitivitat, Quim Ferrer; la directora general de Comerç, 
muntsa vilalta, i el cap de gabinet de la consellera, ramon morell, s’ha 
organitzat amb l’objectiu de presentar-li la patronal i traslladar-li la 
valoració del sector del comerç de proximitat de catalunya, a més de 
continuar treballant per establir eixos de col·laboració entre la Generalitat i 
el petit comerç català.
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