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Amb el suport:

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat
Ahir dijous 29 es va celebrar el plenari del Consell 
Ciutadà per la Sostenibilitat de l’Ajuntament 
de Barcelona, en el qual es van exposar les 
actuacions fetes pels grups de treball durant el 
2019. Entre altres coses es va parlar de les proves 
pilot dels refugis climàtics, de la taula de plàstic 
zero, del mapa de Barcelona + Sostenible, i es va 
fer la presentació de propostes de cara al 2020. 
Així mateix, també es va aprovar el nou Reglament del Consell, que incorpora 
PIMEComerç com a membre d’aquest organisme en qualitat d’organització 
significativa de la ciutat.
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Consell d’Associacions de Comerç del Vallès Oriental
Aquesta setmana ha tingut lloc el Consell d’Associacions de Comerç de 
PIMEComerç Vallès Oriental, on s’han tractat diversos temes relacionats amb 

el comerç de la comarca com les jornades 
de PIMEC amb l’Agència Catalana de 
Consum per l’arbitratge entre el client 
i el comerç, amb vista a la resolució de 
conflictes o dels dubtes dels comerciants 
sobre consum. El consell va ser presidit per 
Carles Gironès, president de PIMEComerç 
Vallès Oriental, i van assistir-hi com a 
associacions convidades Comerç Actiu 

Canovelles i l’Associació Comerciants Congost Granollers.

Sopar anual de l’Associació de Comerciants i Empresaris 
d’Alfarràs

Un any més es va celebrar el sopar anual de 
l’Associació de Comerciants i Empresaris 
d’Alfarràs i PIMEComerç Lleida hi va assistir com 
a convidat, juntament amb l’alcalde d’Alfarràs, Joan 
Carles Garcia. El sopar, amb gairebé un centenar 
d’assistents, va començar amb un discurs de la 
vicepresidenta Esther Mellado, que va posar en 
valor, igual que l’alcalde, el conveni signat amb 
PIMEComerç Lleida per tal de dinamitzar el comerç 
del municipi d’Alfarràs i crear un eix comercial junt 
amb Torrefarrera al qual es puguin adherir altres 
municipis. Durant el sopar també es va fer un 
homenatge a diversos comerços de la població que 
compten amb més de 50 anys d’història.

REPTES PER AL 2020

Encetem nou any i és pertinent fer una 
breu reflexió, amb mirada llarga, sobre 
quins són els principals reptes que es 
presenten per al comerç de proximitat de 
Catalunya, envers els quals, i entre tots, 
haurem d’intentar trobar la solució:

Consolidar el client i atraure’n de nous: 
els hàbits de consum estan canviant tan 
ràpidament com la velocitat a què evo-
luciona la tecnologia. Precisament per 
aquest motiu, esdevé crucial proporcio-
nar valor per al consumidor que -podent 
comprar des del sofà de casa seva- tro-
ba temps per venir fins a la botiga física. 
El consumidor espera quelcom més que 
l’experiència de compra que el seu smar-
tphone li pugui proporcionar; i, per tant, 
l’ha de trobar.

Com s’aborda la desertització comer-
cial: actualment 14 ciutats concentren el 
50% dels comerços a Catalunya, pràc-
ticament el 10% de municipis no tenen 
cap comerç i aproximadament 786.111 
habitants tenen entre 0 i 10 comerços a 
la seva localitat. És evident que un nu-
cli urbà sense comerç no atrau població 
i aïlla la que hi viu. Però, per contra, un 
municipi sense població no atrau nous 
comerciants per implantar-s’hi. Cal, per 
tant, trobar una solució a aquesta para-
doxa.

La sostenibilitat com a eix transforma-
dor del comerç: la implicació del sector 
per anar introduint canvis que ajudin a 
eliminar residus, a augmentar l’eficiència 
energètica, a trobar alternatives al plàs-
tic d’un sol ús, i a posar en valor la pro-
vinença i la traçabilitat dels productes, li 
proporcionarà un valor afegit molt apre-
ciat pel consumidor actual -cada vegada 
més conscient i exigent-. El petit comerç 
juga amb avantatge en aquest terreny, 
perquè qualsevol avenç que faci, per pe-
tit que sigui, suposarà una contribució 
immediata tant a la societat com al seu 
propi prestigi.

Exposats els objectius, ara toca posar fil 
a l’agulla. Seguim.

Miquel de Garro
Director PIMEComerç
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Sopar d’Any Nou Xinès

El president de PIMEC, Josep González, i el president 
de PIMEComerç, Àlex Goñi, van ser convidats al 
sopar de celebració de l’Any Nou Xinès, l’Any del Ratolí, 
que va tenir lloc a l’Hotel Arts. Durant la mateixa nit, 
també van assistir al mateix hotel a la celebració del 
16è aniversari de l’Associació de Dones de Comerç i 
Industrials Xino-Espanyoles.


