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Consell de Comerç Catalunya Central

PIMEComerç Catalunya Central va celebrar el seu primer Consell d’Associacions 
de Comerç, presidit per Joan Vila, president de PIMEComerç d’aquest 

territori; Àlex Goñi, president de 
PIMEComerç; Jordi Torrades, 
director general de Comerç; Marta 
Raurell, cap de l’Àrea de Comerç 
de Consorci de Comerç, Artesania 
i Moda de Catalunya (CCAM); 
Esteve Pintó, president de PIMEC 
Catalunya Central; Núria Masgrau,  
regidora de comerç de l’Ajuntament 
de Manresa; i diferents representants 
d’associacions de Manresa, Vic, 

Igualada, Berga, i Sant Vicenç de Castellet. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

ADEU COVID, ADEU

Doncs sí, ara sembla que ja li tenim el peu 
al coll a la Covid, la vacunació ha funcionat 
i només ens falta un medicament que per-
meti combatre el virus. El doctor Trilla ha 
afirmat que d’aquí uns mesos serà una reali-
tat. I ara què? Què ens cal fer als comerciants, 
tornar a les maneres anteriors a la Covid o 
aprendre de la realitat que la pandèmia ens 
ha mostrat? Jo crec que hem d’estar ama-
tents a moltes coses que han passat durant 
la pandèmia i que cal tenir en compte. Per 
exemple, cal veure quina afectació té el tele-
treball en la mobilitat diària de les persones; 
també és oportú millorar, sens dubte, la qua-
litat del nostre turisme intentant potenciar 
més un turisme selectiu i sectorialitzat; cal fer 
una aposta clara per la venda online, sense 
deixar de millorar la presencial. Un aspecte 
que considero bàsic és reestructurar interna-
ment els nostres negocis amb més múscul 
empresarial  i econòmic, i, per sobre de tot, 
estar atents a les noves demandes dels nos-
tres clients.

El fet de tornar a posar el tren a la via és fei-
na de tots, cal que treballem conjuntament 
totes les institucions que tenim respon-
sabilitats en el comerç de Catalunya, em-
presaris a nivell individual i a nivell col·lectiu a 
través de patronals, gremis i associacions; les 
diferents administracions que han d’enten-
dre el moment en què estem; l’augment del 
preu de l’energia i de les matèries primeres 
no ajuda gens a fer-nos fàcil la recuperació i, 
per tant, l’esforç que hem de fer no serà pe-
tit com tots voldríem. Cal actuar amb seny, 
però amb contundència i, com sempre ha 
fet el comerç de casa nostra, sortir-nos-
en dels mals moments més durs i amb la 
ferma convicció que som un model d’ex-
cel·lència en què s’emmirallen molts co-
merciants d’arreu. Ens en sortirem!!!

Visita a La Roca Village

El president de PIMEComerç, Àlex 
Goñi, va visitar les noves instal·lacions 
de La Roca Village per conèixer de 
primera mà el singular model de negoci 
de la destinació de compres. En la 
visita el van acompanyar el director de 
La Roca Village, Michael Goldenberg; 
el president de PIMEComerç Vallès 
Oriental, Carles Gironès; la directora 
de Relacions Institucionals del 
centre, Elisenda Bellver; la directora 
de Desenvolupament Estratègic i 
Relacions Institucionals, Carme Bigatà; 
i la tècnica de PIMEComerç al territori, 
Fina Ros. En finalitzar la visita, els convidats van signar al llibre d’honor de La 
Roca Village.
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La campanya d’estiu no ha estat positiva per al comerç
PIMEComerç ha fet una consulta entre els seus socis (gremis i associacions 
de comerç) preguntant sobre l’impacte de la campanya d’estiu 2021, i n’ha 
obtingut com a primer element a destacar 
que la gran majoria dels consultats 
(81,39%) ha tingut unes vendes iguals 
o pitjors que en la campanya d’estiu 
del 2020, amb un ritme baix de vendes a 
causa de la pandèmia. En aquest sentit, un 
39,43% ha obtingut les mateixes vendes; 
un 32,18% ha obtingut bastantes menys 
vendes; i un 9,78% ha obtingut moltes 
menys vendes.

Aquesta dada aniria lligada a la pregunta 
sobre com veuen el futur del seu negoci en 
els pròxims sis mesos; la gran majoria dels 
consultats creuen que seguiran igual (51,10%), que empitjorarà o disminuirà el 
seu volum de negoci (21,77%), o no poden garantir que el seu negoci continuï 
obert (7,89%). 


