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Amb el suport:

Fira Botiga de Caldes de Montbui
El diumenge dia 2 es va celebrar la 
18a edició de la Fira Botiga de Caldes 
de Montbui. A la inauguració hi va 
assistir el president de PIMEComerç 
Vallès Oriental, Carles Gironès, que 
va tallar la cinta inaugural juntament 
amb l’alcalde, Jordi Solé; el 1r tinent 
d’alcalde, Isidre Pineda, i la regidora 
de Desenvolupament Econòmic, 
Núria Carné.
Aquesta fira l’organitza la Unió de 
Comerciants i Industrials de Caldes de Montbui (UCIC), i és un esdeveniment 
multisectorial del comerç en què van participar 40 comerços.
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Premis Fòrum Comerç
El Palau de Congressos va 
acollir dimecres la segona 
edició dels Premis Fòrum 
Comerç Tarragona, que 
tenen com a objectiu 
premiar i reconèixer els 
empresaris i comerços al 
detall del teixit comercial 
i de distribució de la ciutat 
i, alhora, homenatjar el 
sector comercial.
Aquests premis són 

organitzats per la regidoria de Comerç de l’Ajuntament, amb la col·laboració de 
la patronal PIMEC Comerç Tarragona i la Cambra de Comerç de Tarragona, i el 
patrocini de l’Autoritat Portuària. 
A l’acte de reconeixement comercial hi va assistir l’alcalde en funcions de 
Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; la regidora de Comerç en funcions de 
l’Ajuntament, Elvira Ferrando, i la secretària general d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, Marta Felip. També hi van ser presents, entre altres 
autoritats, la presidenta de la Cambra de Comerç, Laura Roigé; el representant 
de PIMEComerç Tarragona, Raül Font; el cap de Gabinet de l’Autoritat Portuària, 
Jordi Sendra; el president de la CEPTA, Joan Antoni Belmonte, i la rectora de la 
URV, María José Figueras.

Consell de Comerç de Tarragona
El dimecres passat va tenir lloc el Consell de Comerç de Tarragona, al qual va 
assistir el president de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto. En aquest consell 

es va dur a terme la constitució de la 
Comissió Permanent de la Taula en 
Defensa del Comerç Legal, es va parlar 
del registre de la jornada laboral, i es van 
presentar els informes dels presidents de 
les associacions membres del Consell de 
Comerç, entre altres temes relacionats 
amb el teixit comercial de la zona.

GENERAR VALOR

És prou sabut que el comerç està en plena 
fase de canvi i, per tant, esdevé indispensa-
ble iniciar en la majoria dels casos un procés 
de reinvenció, especialització, digitalització i 
adaptabilitat als nous entorns i als nous hà-
bits del consumidor.
En aquest sentit, és vital augmentar la pro-
ductivitat; estancar-se, està prohibit. Per 
aquest motiu, des de PIMEComerç treballem 
amb un objectiu molt clar: proporcionar les 
millors eines als nostres socis per ser més 
competitius.
Així doncs, per tercer any consecutiu hem 
iniciat el projecte Comerç 21, conjuntament 
amb la Diputació de Barcelona, per tal d’aju-
dar a la professionalització dels comerciants 
en aquells camps que els són més estratègics. 
Així mateix, estem col·laborant amb Ajunta-
ments del Maresme, constituint Taules de 
Comerç que permetin un millor desplegament 
de polítiques comercials amb la participació 
directa dels botiguers del municipi, en la línia 
de les seves necessitats. Amb l’Ajuntament de 
Barcelona contribuïm a il·lustrar la diversitat 
comercial dels diferents districtes de la ciutat 
amb la col·lecció de llibres “Ruta del comerç 
divers”. 
Alhora, participem amb el CCAM en l’elabo-
ració de la normativa d’APEUS de Catalunya, 
tot explicant-ne la conceptualització i el fun-
cionament en els 9 Consells de PIMEComerç 
que tenim en tot el territori català. També tre-
ballem per a la defensa del comerç legal, dis-
senyant el protocol d’actuació davant la ven-
da ambulant il·legal a Catalunya.
Per altra banda, en el darrer mes, el depar-
tament de TIC ha posat a disposició dels 
nostres socis una app que els permet imple-
mentar el registre horari d’una forma senzilla i 
còmoda a través de l’ordinador, la tauleta i el 
mòbil. Així mateix, en matèria digital, seguim 
publicant mensualment el butlletí Comerç 
Intel·ligent, donant a conèixer a l’associat les 
start-ups més revolucionàries en el sector 
retail; i facilitem en el nostre web tota la in-
formació relativa a la normativa comercial i a 
estudis que hem anat realitzant any rere any.
Podríem ampliar la llista, però el missatge que 
volem transmetre és que seguim al vostre 
costat per ajudar-vos a fer que el vostre co-
merç continuï generant valor; que, jo diria, és 
incalculable. 
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