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PIMEComerç engega la campanya “Endinsa’t al Priorat”

PIMEComerç ha posat en marxa la campanya “Endinsa’t al Priorat” per 
conèixer i gaudir d’experiències entorn de 
la gastronomia del Priorat i valorar-les. Els 
participants entraran en un sorteig de regals, 
que consisteixen en dues cistelles de productes 
del Priorat, i dos sopars, premis valorats en 60 € 

cadascun. Per participar-hi només cal entrar al web www.endinsatalpriorat.com 
fins al pròxim 21 de desembre.
PIMEComerç ha decidit donar suport al comerç i la restauració de la comarca amb 
aquesta campanya (emmarcada en el projecte “Compra Priorat”) que té tres eixos 
essencials: dinamitzar el comerç local, donar visibilitat a la comarca i fer valer els 
productes de proximitat. Sota aquest eslògan, s’ha creat un ventall de diferents 
activitats turístiques que permetran conèixer, gaudir i valorar experiències on la 
gastronomia, el vi i l’oli són els eixos principals, i entrar en un sorteig de diferents 
productes.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

TORNAREM!

És difícil, en els moments que estem passant, 
poder parlar del futur amb il·lusió i esperança, 
però crec sincerament que ho he de fer i no 
perquè fer-ho sigui només una manera d’ex-
pressar-me, sinó perquè crec que, malgrat 
tot, després de la Covid el comerç català 
serà més fort i més adaptat a la nova reali-
tat que tindrem.

És evident que la pandèmia ha deixat en el 
teixit comercial moltes baixes: companys 
que han plegat per no poder aguantar una 
situació de crisi tan forta com la que patim, i 
altres que aguantaran fins a Nadal esperant 
que aquests dies l’augment de vendes actuï 
com una medecina màgica que els permeti 
seguir; aquí tenim el darrer tren, el Nadal.

El Nadal serà bo en vendes, sempre ho és; 
el que li dona un punt tràgic és la neces-
sitat que ho sigui un xic més que els an-
teriors, després de deu mesos d’incerteses, 
tancaments, baixada de vendes, mesures sa-
nitàries incomprensibles, manca d’ajuts, des-
aparició del turisme, etc. El Nadal és l’oportu-
nitat que esperen molts comerços per decidir 
si l’any que ve segueixen o no, és a dir, tot a 
una carta.

Cal mirar endavant tenint clares les expe-
riències negatives viscudes per evitar que 
es repeteixin, però mantenint l’esperit que 
sempre ha guiat les nostres accions: treball, 
adaptació i servei.

No ho dubteu, tornarem millors i més 
forts.

Les patronals demanen l’obertura dels centres comercials
Davant la decisió anunciada pel Govern de Catalunya referent a no passar de la 
Fase 1 a la Fase 2 de reobertura, PIMEComerç i Foment 
Comerç van expressar la seva disconformitat al 
respecte a través d’un comunicat conjunt, sobretot 
pel que fa a l’obertura d’establiments comercials 
integrats en centres comercials. Ambdues patronals 
entenen que existeix un greuge comparatiu manifest 
en el fet que una part del comerç pugui obrir i l’altra 
no, només per la tipologia de l’establiment on estan 
ubicats. Més encara quan no hi ha una vinculació 
directa, fonamentada amb dades, que determini que la 
reobertura controlada dels centres comercials comporti 
un creixement del contagi. A més, cal afegir que tot 
el comerç és un sector que està preparat, és segur i 
responsable, i que ha adoptat totes les mesures del 
Pla Sectorial per mitigar el contagi de la pandèmia. En 
aquesta línia, fins i tot, es va establir una proposta de 
delimitació del seu aforament en el Pla de Reobertura presentat per les dues 
patronals als Departaments de Salut, Interior i Empresa, fa més de dues setmanes.
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L’Ajuntament de Premià de Mar i PIMEComerç signen un conveni
Aquesta setmana s’ha signat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Premià de Mar i la patronal PIMEComerç Maresme i Barcelonès Nord que té 
per objectiu promoure de manera conjunta 
accions de millora en el desenvolupament 
del comerç urbà i de proximitat. 
El conveni preveu que PIMEComerç es 
compromet a fer accions per millorar les 
competències dels comerciants, donant 
suport a l’ajuntament en accions adreçades 
a la modernització del comerç i oferint 
formació en l’ús de les xarxes socials. A més, 
la patronal també donarà suport a accions d’integració de col·lectius empresarials 
nouvinguts mitjançant l’organització de jornades informatives o de sensibilització 
per facilitar-los la incorporació a la xarxa comercial de Premià de Mar.
En l’acte de la signatura hi van participar l’alcalde Miquel Àngel Méndez, el 1r tinent 
d’alcalde, David Gutiérrez, i el president de PIMEComerç Maresme i Barcelonès 
Nord, Carles Gironès. 


