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Trobada amb el Grup Municipal del Partit Popular
PIMEComerç i el regidor del Grup Municipal del PP de Barcelona, Josep 

Bou, es van reunir el passat dimarts per 
parlar sobre la importància del comerç en 
l’activitat econòmica de la ciutat i les diverses 
problemàtiques que amenacen la seva 
sostenibilitat. En aquest sentit, es va destacar 
l’efecte negatiu de l’increment de les vendes 
online de grans plataformes o la competència 
deslleial del comerç ambulant il·legal, així com 
els greus efectes negatius sobre el comerç que 

tindrà l’increment generalitzat dels impostos i taxes municipals, sobretot 
l’augment de la llicència de terrasses, que pot suposar l’eliminació de llocs 
de feina i que posa en risc un model de ciutat mediterrània d’èxit.

Consell de Comerç de Tarragona
Dimecres a la tarda va tenir lloc la reunió del Consell de Comerç de 
PIMEComerç Tarragona al castell del Cambrer de Reus. A la trobada es 
va parlar de la consulta que es va 
fer entre els socis de PIMEComerç 
sobre la previsió de vendes del 
Black Friday i la campanya de Nadal 
2019. En aquesta mateixa consulta, 
també es preguntava als socis 
sobre la desertització del comerç als 
municipis, un altre dels temes que es 
van abordar al Consell de Comerç. 
Per acabar, es va tractar el tema 
de la sostenibilitat en el comerç i el 
protocol pel que fa a la venda ambulant il·legal. Al Consell de Comerç hi 
van assistir la regidora de Projecció de Ciutat i Cultura de Reus, Montse 
Caelles; el regidor d’Empresa i Ocupació, Carles Prats; el representant 
de la Cambra de Comerç de Reus, Joan Bergadà; la directora territorial 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Carme Mansilla; el president 
de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta; el president de PIMEC Baix Camp, 
José Mari Caballero; el president de PIMEComerç Tarragona, Florenci 
Nieto, i membres de diferents associacions de comerciants del territori.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

FER PASQUA ABANS DE RAMS

Anys enrere es deia “Fer Pasqua abans de 
Rams” quan una noia quedava embarassa-
da abans de casar-se. Avui en dia, en què 
sortosament la llibertat de tothom per fer el 
que vulgui és palesa, aquest refrany s’apli-
ca a aquelles accions en què l’ordre de les 
coses s’ha posat malament, és a dir, en un 
ordre invers. Això és el que fem amb el Black 
Friday, una bona idea als EUA però amb una 
transposició errònia i maldestra a casa nos-
tra.

A Catalunya ho teníem perfectament mun-
tat: la venda al mes de desembre, la més po-
tent de l’any, i unes rebaixes fortes després 
de Reis que allargaven quasi tot el gener 
amb bones vendes. Anys enrere, en acabar 
el gener venia el mes blanc, el febrer, dedicat 
a vendre amb diferents incentius roba per a 
la llar, però de mica en mica va anar desa-
pareixent.

Està bé que els comerciants aprofitem ca-
sos d’èxit vinguin d’on vinguin; en aquest cas, 
el Black Friday, posat a finals de gener seria 
molt més positiu que ara, en què no fa altra 
cosa que distreure els clients abans de la mi-
llor venda de l’any.

Sé que avui parlar de treballar en conjunt per 
millorar és, en el sector del comerç, una uto-
pia, un miratge, però ho hem d’intentar. Des 
de PIMEComerç som conscients que s’han 
de fer accions que millorin el moment actual.

Estic convençut que encara hi som a temps, 
molts comerciants estan preocupats pel fu-
tur i no només els petits.

Cal parlar entre nosaltres i amb l’Adminis-
tració, cal recuperar el valor de la nostra 
manera de fer comerç, cal adquirir compro-
misos de futur que no ens deixin en mans de 
les grans multinacionals, siguin territorials o 
online.

Encara hi som a temps si creiem en nosal-
tres, si creiem que la nostra ascendència 
amb els nostres clients és forta, i, evident-
ment, si estem atents a allò que fan arreu per 
poder millorar les nostres estratègies.

Això sí, mirant sempre de fer-ho d’una ma-
nera intel·ligent, no com ara.

Consell de Comerç del Baix Llobregat-L’Hospitalet
PIMEComerç Baix Llobregat-L’Hospitalet va celebrar el seu Consell de 

Comerç a Esplugues de Llobregat, on es va parlar 
de l’afectació de les retallades a les associacions de 
comerciants en les subvencions de la CCAM, de les 
accions i campanyes per Nadal, i del Black Friday que 
es fa a cada municipi a partir de l’experiència d’altres 
ciutats de Catalunya. Finalment, es va continuar 
definint una campanya conjunta per fer bosses 
reciclables en el comerç de proximitat i es va parlar 

de les negociacions amb diferents administracions sobre les restriccions 
circulatòries que entraran en vigor el pròxim gener del 2020.
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Reunió amb el comissionat d’Economia Social

Aquesta setmana PIMEComerç s’ha reunit 
amb el comissionat d’Economia Social, Verda, 
Desenvolupament Local i Política Alimentària, 
Àlvaro Porro, per parlar de les línies d’actuació de 
cara al 2020 sobre política alimentària, així com de 
les polítiques actives per fomentar l’ocupació de 
locals comercials buits de Barcelona.


