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Carles Gironès, reelegit president de PIMEComerç Maresme-
Barcelonès Nord
Dimarts dia 6 es va celebrar el 26è 
Consell d’Associacions de Comerç de 
PIMEC Maresme-Barcelonès Nord que 
va començar amb la comunicació oficial 
de la ratificació de Carles Gironès i 
Batllori com a president del  consell. 
Aquest mateix consell va comunicar 
també la ratificació dels membres que el 
componen, conformat per associacions 
i gremis de la comarca. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

NOU MODEL DE COMERÇ?

Que la pandèmia ens ha trastocat a tots els 
esquemes que teníem de la relació client/
venedor, avui ja és prou clar; que el futur 
està creant una sensació d’incertesa, tam-
bé; que hem d’emprar noves maneres i 
un nou llenguatge amb els nostres clients, 
també. Per tant, hem de cercar un nou 
model de comerç.

Dit així pot semblar fàcil i no ho és en abso-
lut, precisament la incertesa que tenim avui 
envers el futur dels nostres comerços, que 
si presencial, que si online, que si una gran 
despesa en digitalització, que si una botiga 
virtual, etc., ens genera moltes preguntes 
i poques respostes, i la decisió l’hem de 
prendre individualment.

És cert que de dades avui n’hi ha moltes: 
sobre el creixement de la venda per inter-
net, també sobre les tendències del públic 
a l’hora de fer i com fer les seves compres, 
i més que mai la gran quantitat d’experts 
que ens diuen com ho hem de fer per anar 
bé. Sí que és cert que és difícil parlar d’un 
tema, com el comerç, sense que mai hagis 
tingut una botiga, per això té molt de mèrit 
que ens aconsellin respecte al nostre futur 
comercial.

Fem el que fem i decidim el que decidim, 
sí, som davant d’un canvi que ens ha de dur 
a un nou model de comerç. I ho farem, no 
en tinc cap dubte, i tampoc en tinc cap que 
el model que finalment quedarà serà el 
millor per a nosaltres i per als nostres 
clients.

A PIMEComerç la tasca prioritària és, en 
aquests moments, precisament esvair 
dubtes, contestar preguntes i aclarir 
conceptes. Ho fem convençuts que des-
prés de la maleïda pandèmia serem més 
forts.

Jornada virtual amb la FECAM
El president i el director de PIMEComerç, Àlex 
Goñi i Miquel de Garro respectivament, han 
participat amb el president de la FECAM, Antoni 
Torres, i l’advocat del bufet ARCO, Roger Canals, 
en la jornada virtual “Defensa del canal farmàcia 
davant el desafiament de la venda online”.
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Comissió Permanent de PIMEComerç
PIMEComerç ha celebrat una Comissió Permanent extraordinària, que 

ha obert amb una presentació del 
president de la patronal del comerç, 
Àlex Goñi, i que ha comptat també 
amb la presència del director general 
de Comerç, Jordi Torrades, el qual 
ha agraït la invitació i ha escoltat 
atentament les explicacions dels 
diferents presidents territorials de 
PIMEComerç.

Des de la patronal, es va manifestar la voluntat de continuar treballant 
conjuntament amb el Departament de Comerç com s’ha fet fina ara, i van 
emplaçar a l’actual director, Jordi Torrades, a fer més trobades conjuntes 
per tal de trobar sinergies per millorar el comerç de tot el territori.

Josep Mª Vergés ha estat reelegit president de PIMEComerç Girona
Josep M. Vergés ha estat ratificat com a president del consell territorial 
de PIMEComerç a Girona per continuar al capdavant de les tasques de la 

sectorial al territori i seguir treballant en aquells 
objectius que ha d’assolir el petit empresari de 
comerç català.
Al mateix temps, s’ha oficialitzat la constitució 
del nou Consell de Comerç de PIMEC Girona, 
amb la continuïtat de tots els membres del 
Consell anterior i la incorporació de nous 
membres que permeten configurar un equip 
molt transversal i divers, amb la participació 
de persones vinculades a les principals 

associacions i gremis gironins, autònoms, restauració i hostaleria.


