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Reunió amb Carnet Jove

PIMEComerç es va reunir amb el director del 
Carnet Jove, Domènech Ballester, i amb la 
cap d’acords, Blanca Treig, per tal d’explorar les 
possibilitats de col·laboració entre aquestes 
dues entitats arran del treball que s’està 
desenvolupant des dels Consells de Comerç al 
Maresme, Barcelonès Nord i Vallès Oriental. A 
la reunió també hi va assistir la dinamitzadora 

d’Argentona es Mou, Maite Sànchez.

Acord amb Xenox i Soundreef

PIMEComerç, Xenox i Soundreef han signat un conveni per oferir màrqueting 
sensorial als socis de la patronal amb descomptes exclusius. D’aquesta 
manera, Xenox oferirà, com a empresa que 
proporciona solucions de hardware i software 
per a la reproducció de música, el suport 
necessari per escoltar la música i el servei tècnic, 
i Soundreef, com a empresa que gestiona drets 
d’autor relacionats amb la difusió de música en 
establiments comercials en el territori europeu, 
oferirà als socis de PIMEComerç un catàleg 
musical de més de 350.000 cançons i 41 canals 
diferents de ràdio. L’acord de col·laboració ha 
estat signat pel president de PIMEComerç, Àlex Goñi, el director de Xenox, 
Marcos Servera, i la directora de Soundreef, Vanesa Costa. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

TRANSFORMACIÓ MEDIAMBIENTAL

El comerç es transforma constantment: 
nous sistemes de venda, de distribució, 
de cobrament i pagament, d’atenció al 
client, nous productes en funció del gust 
canviant de la societat, i tantes petites 
coses que enumerar-les ens portaria a 
omplir l’espai de què disposo.

Ja hem dit, en altres butlletins, que la 
irrupció de les noves tecnologies ha re-
presentat un important desenvolupa-
ment de l’activitat comercial, adequant 
costos i el servei a una realitat més àgil i 
més profitosa.

Tot i això, la veritable revolució en el món 
del comerç serà, sens dubte, la sostenibi-
litat i el medi ambient. Aquí sí que caldrà 
estar preparats per aprofitar que la mi-
llora mediambiental vagi de bracet d’una 
millor rendibilitat dels nostres negocis.

És evident que l’adequació no serà fàcil, 
molts comerciants es quedaran pel camí. 
Més concretament, tots aquells que no 
entenguin la necessitat de treballar sota 
un model de sostenibilitat real, adequant 
les seves estructures logístiques a les de-
mandes d’una societat cada vegada més 
exigent mediambientalment.

L’eliminació del plàstic, la limitació de la 
circulació dels vehicles de combustió, els 
impostos verds, la compra responsable, la 
implantació dels ODS (Objectius de Des-
envolupament Sostenible), etc., faran que 
les nostres empreses s’hagin d’adequar 
mentalment i estructuralment a aques-
ta nova situació per poder competir els 
pròxims anys d’una manera potent i amb 
garanties de continuïtat.

Personalment, crec que la primera ade-
quació hauria de ser la mental, creure en 
aquest futur; si és així, l’adequació es-
tructural no tindrà cap problema. 

Premis Rezero

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, va ser l’encarregat de lliurar el premi 
de comerç en la 2a edició dels Premis Rezero 2019, que va correspondre 
a l’agrobotiga de la Masia de Can Puig per la seva oferta de proximitat, 

ecològica i sense envasos. També es van 
endur el Premi Rezero 2019 Sant Aniol en la 
categoria d’empresa, pel foment de l’envàs de 
vidre reutilitzable, Solidança com a entitat, 
pel seu projecte Reparatruck, i l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, per la campanya 
“Adeu Plàstic”, com a administració pública.
L’acte anual de Rezero va ser conduït per la 

periodista Txell Bonet, i s’hi va presentar RezeroLab, un nou espai d’anàlisi 
i solucions cap al Residu Zero. La cloenda va anar a càrrec de l’honorable 
consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà.
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Trobada amb l’Ajuntament de Tàrrega

El passat dilluns el president de PIMEComerç 
Lleida, Manel Llaràs, es va reunir amb l’alcaldessa 
de Tàrrega, Alba Pijuan, i la regidora de Governació 
i de Promoció Econòmica, Núria Robert, per 
presentar la feina de PIMEComerç al territori, i per 
parlar de la situació del comerç a la ciutat, de les 
grans superfícies comercials, de la desertització 
comercial i de les Taules de Comerç. A la reunió també hi van assistir tècnics 
de l’ajuntament i de l’associació de comerciants Foment Tàrrega.


