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Cloenda i lliurament de premis de la II edició de Comerç 21
Aquest dilluns 25 PIMEComerç i 
la Diputació de Barcelona han 
fet l’acte de cloenda i lliurament 
de premis de la segona edició 
del Projecte Comerç 21 al Trade 
Center de Sant Cugat del Vallès. En 
aquest acte s’han lliurat diplomes 
als cinquanta comerciants que 
han participat en aquesta segona 
edició. L’entrega ha anat a càrrec 
del president de PIMEComerç 

Maresme-Barcelonès Nord i Vallès Oriental, Carles Gironès; la regidora de Comerç 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Mayte Pérez; el diputat de Comerç de 
la Diputació de Barcelona, Isaac Albert, i la cap del Servei de Comerç Urbà de la 
Diputació de Barcelona, Maite Bosch.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

ON ES EL COMERÇ?

Sí, el pas del temps pot ser cruel i encara 
més quan el temps passat no ha servit 
per a res, avui porto un escrit meu al Diari 
de Girona de fa dotze any, és molt trist 
veure que l’hauria pogut escriure avui.

“Darrerament em fa la impressió que els polítics 
i, fins i tot, el món econòmic s’afanyen a amagar 
el comerç. Sembla que fem nosa, que som poc 
importants i que molestem, que no tenim glamur, 
que no som majoritàriament universitaris, que 
no entenem prou bé això de les noves tecnolo-
gies i la innovació. En definitiva, que no estem 
de moda.
Mirem si no que una activitat econòmica que re-
presenta el 14% del PIB català i el 16% de l’ocu-
pació, no ha merescut el nom en una conselleria 
del nou Govern de Catalunya, fins i tot compar-
tint-la amb Turisme, amb Treball o amb Consum, 
com havia estat amb altres governs. Ara ni el 
nom!
Però no sols desapareixem del món polític. En 
el món econòmic, ara, quan es presenten grans 
referents, el comerç, com a paraula, ha desapa-
regut, i passem a ser serveis, juntament amb tu-
risme, moltes vegades, o amb els tallers de repa-
ració, altres, etc.
A mi, personalment, aquesta situació em negui-
teja. És molt possible que els plantejaments que 
he fet es puguin entendre maximalistes, fins i tot 
provocadors, però el que és cert és que els co-
merciants, siguem o no universitaris, ens adap-
tem o no a les noves tecnologies, ens dediquem 
més o menys a innovar, per damunt de tot, som 
un grup molt important de persones que donem 
una qualitat de vida molt especial a les nostres 
ciutats, que treballem cada dia per millorar, per 
donar servei, per procurar una normalitat social, 
i això no s’ha d’amagar.
Els nostres polítics, tots, han d’estar orgullosos 
del comerç de Catalunya, i l’han de lluir. Quan 
tots parlem de dignificar laboralment el comerç, 
hem d’entendre que en camuflar-lo amb paraules 
diferents o amagar-lo políticament, ens estem 
equivocant.
Recuperem un nom, Comerç, que ha fet, fa, i farà 
gran Catalunya.”

(Diari de Girona, 10 de març de 2007)

Dia del Comerç Local
Dins dels actes de la Setmana del Comerç 
el passat dilluns es va presentar el Dia 
del Comerç Local. Aquesta iniciativa de 
les principals agrupacions del sector del 
comerç neix amb la intenció que a partir 
d’ara l’últim divendres de març de cada 
any sigui el dia del comerç, coincidint amb 
la celebració de la Setmana del Comerç. 
Aquest dia es pretén promocionar el 
comerç de proximitat, i posar en rellevància 
la importància que té en el teixit comercial i 
econòmic de Catalunya. 
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 Setmana del Comerç
Des del dilluns fins al pròxim diumenge s’està celebrant la Setmana del Comerç, 
amb diferents actes arreu del territori. Durant aquesta celebració anual el 
comerç agafa tot el protagonisme i a través de les diferents activitats es pretén 
fomentar un punt de trobada amb el sector i acostar-lo a la ciutadania. Les 
activitats van des de l’intercanvi d’experiències, les plataformes de reflexió, els 
espais de foment d’idees, i tot el que pugui donar un espai de coneixement per 
apropar aquest Sector a la gent.

PIMEComerç com cada any participa activament en diferents activitats arreu 
del territori.


