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Àlex Goñi, a Ràdio 4 i a Esplugues TV

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, va participar la setmana passada 
al programa “Ben trobats” d’Esplugues TV en una tertúlia per parlar de la 

desaparició del comerç de proximitat a 
molts municipis de Catalunya, juntament 
amb Lourdes Feixa, membre de la 
Comissió d’Economia Territorial i Urbana 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
Ricard Maldonado, tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Colldejou, i la coach 
Carme Lluveras. 
La mateixa setmana va ser entrevistat 
a “El matí a Ràdio 4” per fer balanç de la 

campanya de Nadal i de les rebaixes de gener. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

MERCATS DE BARCELONA, SOM FUTUR?

Els mercats de Barcelona comencen l’any amb 
un augment de totes les taxes d’un 10,69, més 
un 5% de despeses de gestió i tramitació dels 
contractes dels subministraments d’electricitat 
i aigua dels mercats, la nova taxa a la recollida i 
eliminació de brossa que gravarà els magatzems, 
i noves taxes que s’aplicaran als actes lúdics i de 
promoció per part d’empreses externes. Crec que 
en conjunt la pujada és molt forta, i més si després 
no es consolida un acord sobre aquelles despeses 
comunes que fins ara assumia l’institut i sobre la 
correlació de subvencions aplicable a aquest any.

Tot i això, el moment triat per fer aquest incre-
ment de taxes no és el millor, el comerç alimentari 
estem tenint una transformació molt important: 
d’una banda els canvis socials, diferents rols a les 
llars, conciliació familiar, excés d’oferta de menjar 
preparat i comoditat per accedir-hi. Els mercats 
estem preparats per seguir el camí d’aquest futur?

Ens calen canvis importants en l’estructura tècni-
ca i política dels mercats. Hem de trobar la manera 
de treballar i preservar la individualitat particular de 
cada un dels mercats i convertir-los en una força 
global per a determinats temes de conjunt.

Cal entendre l’excel·lència dels mercats com un 
factor de millora ciutadana, hem de convertir els 
mercats en un veritable punt de trobada ciutadà 
posant en valor allò que els altres no poden, la re-
lació humana; s’ha de parlar dels mercats com un 
aglutinador d’amabilitat, de salut, com un element 
“top” del comerç actual i de futur, hem de ser el 
principal referent del comerç alimentari de Barce-
lona.

L’enyorat Pasqual Maragall deia que Barcelona te-
nia dues coses que la feien diferent de qualsevol 
altra ciutat: la guàrdia urbana a cavall i la xarxa dels 
mercats municipals. No sé com està actualment la 
guàrdia urbana a cavall, però sí que sé com estan 
els mercats. Cal que ens esforcem molt.

Trobada amb entitats xineses a Catalunya i Espanya

El passat dilluns dia 20 PIMEComerç 
es va reunir a la seu de PIMEC amb 
diversos representants dels col·lectius 
d’associacions empresarials xineses 
de Catalunya i Espanya per tal de 
traslladar a la patronal les seves 
necessitats i la seva voluntat de 
contribució a l’economia del nostre país 
en matèria de comerç.
La Unió d’Associacions per a la 
Beneficència de la Xina a Catalunya és 
soci de PIMEComerç i el seu president, 
Lam Chuen, va ser l’encarregat de fer de portaveu de les diferents associacions 
empresarials reunides a la trobada.
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Consulta sobre la campanya de Nadal i les rebaixes

PIMEComerç ha fet una consulta a tots els seus socis (gremis i associacions de 
comerç) preguntant sobre la campanya de Nadal i les rebaixes, i n’ha obtingut 
com a primer element a destacar que 
el 62% dels consultats fan descomptes 
abans de l’inici de la campanya, 
segurament per l’efecte arrossegador 
del Black Friday.
Tanmateix, quan se’ls pregunta sobre 
aquests descomptes, el 47% del total 
reconeixen que afecten negativament 
els seus comerços, ja que, segons es pot 
deduir, tot i mantenir vendes o fins i tot 
incrementar-les, els descomptes no els 
suposen necessàriament obtenir una 
major facturació en termes generals. 
En aquesta línia, el 70% dels consultats manifesta que no fa descomptes durant 
la campanya i prefereix començar les rebaixes a partir del 7 de gener.
Per tant, la conclusió que se’n pot treure és que el sector del comerç preferiria 
comptar amb un període de rebaixes determinat per poder mantenir l’estabilitat 
de preus fins després de Reis.

Podeu veure la consulta completa en el següent enllaç:
https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/enquesta_
campanya_de_nadal_i_rebaixes_2019-2020_def.pdf


