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El comerç no essencial torna a obrir els caps de setmana
L’anunci del Procicat del passat dia 11 amb el qual es permet que els comerços 
no essencials puguin tornar a obrir els caps de setmana a partir del 15 de 
març, va ser valorat molt positivament per PIMEComerç, que ja havia advertit 
reiteradament que era una mesura necessària per poder ajudar un sector que ha 

de poder desenvolupar la seva activitat i facturar també en 
dissabtes, facturació que suposa entre un 16% i un 20% del 
total de la setmana.

D’altra banda, es referma el compromís de continuar 
pressionant i persuadint l’Administració Pública de la 
necessitat de recuperar la normalitat en l’obertura de tota 
mena de comerços, inclosos els de més de 800 m2, així 
com del sector de la restauració que, donada la profunda 
afectació i l’extrema necessitat de tornar a fer solvents els 
seus negocis, ja hauria d’haver pogut ampliar el seu horari 
de funcionament fins, com a mínim, les 22 h en aquesta 

nova Resolució. Amb tot, PIMEComerç es declara oberta al diàleg per trobar, al 
més aviat possible, solucions al respecte.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

NOVA ETAPA

Després del procés electoral ens hem de 
posar a treballar, tenim al davant quatre 
anys que hem d’aprofitar per aconseguir 
una Patronal de Comerç més forta que ens 
permeti representar millor i també ajudar el 
col·lectiu de petits comerciants a sortir de la 
tremenda crisi que ens deixarà la pandèmia, 
i ho farem.

Les entitats no funcionen soles; les perso-
nes, que crec que han d’estar al centre de 
tot, són les que fan bo o dolent un treball, 
un futur, i nosaltres hem de construir-ne un 
per a un comerç català magnífic. És una res-
ponsabilitat que no podem defugir, la trans-
formació digital ens obliga a tots a treballar 
per fer bona una eina que moltes vegades no 
s’acaba d’entendre, tant per part dels comer-
ciants com dels clients. No podem permetre 
que la manca de formació ens freni en l’apro-
fitament òptim d’una eina que serà part del 
futur, cal fer-la accessible i còmoda, sobretot 
per a aquell col·lectiu al qual li és difícil la seva 
comprensió.

Avui, una queixa recurrent per part de molta 
gent és el tracte que des de diferents sectors, 
banca, administracions i certes grans com-
panyies es dona per poder interactuar amb 
ells sense cap mirament ni comprensió, obli-
gant a treballar en el món digital a persones 
per a qui és difícil fer-ho. Això és indigne d’un 
servei que hauria de facilitar, explicar i acom-
panyar el client en el seu trànsit per la xarxa i 
oferir-li alternatives de coneixement intentant 
fer atractiva, no feixuga, una eina que ha de 
servir per millorar la relació client-servei. 

Feina no ens en faltarà, i tots els que for-
mem PIMEComerç ens hi posarem per 
fer l’adequació que calgui en aquests mo-
ments de transició cap a un model de co-
merç més humà, més proper i, per sobre 
de tot, més productiu.

Cinc associacions de l’Hospitalet s’adhereixen a PIMEComerç
El passat dia 16 va tenir lloc l’acte d’adhesió a 
PIMEComerç de les associacions Santa Eulàlia 
Comerç, Associació de Comerciants Collblanc-
Torrassa, Grup botigues del Centre i Sant Josep, 
Associació de Comerciants Pubilla Cases i Can Serra 
i Associació de Comerciants de Bellvitge. El conjunt 
d’aquestes cinc associacions conformen en total més 
de 400 associats de diferents sectors que entraran a 
formar part de la patronal del comerç de Catalunya, 
i comptaran amb el suport de PIMEComerç Baix 
Llobregat-L’Hospitalet per consolidar tots els projectes de comerç en el territori. 

A l’acte d’adhesió hi van participar el president de PIMEComerç Baix Llobregat- 
L’Hospitalet, Iban Salvador; la tècnica territorial de PIMEComerç, Amparo Vinaja; 
la presidenta de Santa Eulàlia Comerç, Mireia López; el president de l’Associació 
de Comerciants Collblanc-Torrassa, Miquel Soto; la presidenta del Grup botigues 
del Centre i Sant Josep, Silvia Quero; la presidenta de l’Associació de Comerciants 
Pubilla Cases i Can Serra, Marisa Pozo; i el tresorer de l’Associació de Comerciants 
de Bellvitge, Daniel González.
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Reobrim el comerç, 
TAMBÉ ELS CAPS 

DE seTManA! 

Webinar-col·loqui “Gaps del retail” 
El pròxim dia 25 de març, a les 13.30 hores, es durà a terme el webinar-
col·loqui “Gaps del retail”, englobat 
dins de la Càtedra d’Escenaris del Futur 
del Retail, Turisme i Serveis. El col·loqui 
comptarà amb els següents ponents: 
Muntsa Vilalta, directora general de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya; 
Àlex Goñi, president de PIMEComerç, 
i Roger Gaspa, president de Foment 
Comerç. El moderador serà el professor 
Josep-Francesc Valls, director de la 
Càtedra de Retail. En aquest webinar es 
parlarà de consumidors i demandes en el 
retail, de reptes de transformació digital del sector, de la reglamentació i de les 
noves propostes.


