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Consell de Comerç de Catalunya Central
El passat dijous 24 PIMEComerç Catalunya Central va celebrar el seu Consell de 
Comerç a Vic, amb l’assistència del president de PIMEComerç Catalunya Central, 
Joan Vila; el president de PIMEComerç, Àlex Goñi; el director, Miquel de Garro; 
el president de Berga Comercial, Xavi Orcajo; el vicepresident i el gerent de 
Manresa + Comerç, Toni Daura i Ausiàs Fons; el president i el gerent de Vic 

Comerç, Toni Prats i Roger Noguer; la regidora de 
Promoció Econòmica i Comerç de Vic, Bet Piella; la 
coordinadora de PIMEComerç Catalunya Central, 
Montse Ficapal, i la tècnica territorial, Mayte 
Pérez, entre altres assistents. En aquest consell es 
van tractar diferents temes que afecten el comerç 
del territori, com la problemàtica dels locals buits, 
el tancament de comerços a causa de la pandèmia 
de la Covid-19, l’augment de la venda digital, la 

reducció de la mobilitat per l’impost del CO2, la falta de formació entre alguns 
empresaris, els robatoris i la problemàtica de la ciberseguretat, la conciliació dels 
horaris comercials amb la vida familiar, i els ajuts i diferents programes destinats a 
donar suport als comerciants.

Fina Ros
Coordinadora territorial de PIMEComerç 

Maresme, Barcelonès Nord i Vallès Oriental

EL DIA DE LA DONA

Ahir vaig anar a la meva perruqueria del poble. 
És una perruqueria mitjana, senzilla, no és un 
gran saló. La meva perruquera, en endavant M, 
té contractades tres persones i ella també tre-
balla a temps complet. Treballa de dilluns a dis-
sabte. És mare de dos fills i li agrada fer esport.

Mentre em tallava el cabell amb l’habilitat d’una 
persona que porta treballant més de la meitat 
de la seva vida fent el mateix, aixecava la mi-
rada cada vegada que la feina li ho permetia. 
Una de les perruqueres tenia uns minuts lliures i 
estava marcant preus als productes. La M li ana-
va donant instruccions: “aquests no els posis 
al prestatge, els farem servir nosaltres. Porta’ls 
al magatzem, si et plau.” També tenia temps, 
entre tallar-me el cabell i donar instruccions a la 
seva treballadora, per saludar les clientes que 
entraven (ahir almenys van ser tot dones), par-
lar amb una clienta que se li va acostar per dir-li 
que estava molt contenta amb el color i propo-
sar-me a mi tallar-me una mica el serrell.

La M és el clar exemple de la dona que treba-
lla al capdavant d’un establiment comercial, 
sigui un servei, com en el seu cas, una botiga 
de moda, un restaurant o qualsevol altre sector. 
Tenen tota la meva admiració: són superdones, 
no perquè ho facin tot bé, i encara menys vull 
llençar el missatge de la perfecció, sinó pel 
seu tarannà, la seva capacitat de lluita, la seva 
constància i la passió pel que fan. La meva ad-
miració a les dones comerciants que, com la M, 
aixequen cada dia la persiana de l’establiment 
i que amb molta il·lusió van obrir fa vint anys, 
o bé el van obrir ahir o bé l’obriran demà. Per-
què fallen, s’equivoquen en la gestió de la seva 
empresa, o en qüestions domèstiques de tipus 
personal, però continuen tirant el carro, creant 
ocupació, mantenint el teixit comercial dels 
seus municipis, essent un punt de relació per 
als veïns del seu poble o barri i oferint un servei 
proper i personal, amb què els clients i clientes 
es converteixen en amics en molts dels casos.

Sens dubte, no són només un model com a em-
presàries sinó que són un model per posar-hi el 
focus per a la nostra societat, que de vegades 
evidencia una falta de valors preocupant. Em-
mirallem-nos en elles i aprendrem valors que 
mai, mai, hauríem de perdre.

Us desitjo una bona Diada de la Dona Tre-
balladora.

Acord sobre l’ampliació d’obertura dels horaris comercials
El passat dijous 24 el sector comercial de Barcelona, 
representat per les institucions PIMEComerç, 
Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, 
Foment del Treball, l’Associació Nacional de Grans 
Empreses de Distribució (Anged) i el sindicat UGT, 
van signar amb l’Ajuntament de Barcelona un acord 
per ampliar els dies d’obertura comercial a la Zona de 
Gran Afluència Turística (ZGAT) de la ciutat perquè 
puguin obrir més diumenges i dies festius, entre les 12 
i les 20 hores, entre el 15 de maig i el 15 de setembre. 
Aquest acord es va aprovar en el ple de l’Ajuntament 
de Barcelona el passat divendres 25, i ara falta 
l’aprovació de la Direcció General de Comerç, que és 
l’òrgan competent per regular els horaris comercials.
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Consell de Comerç a Balaguer
El president de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, la secretària territorial, 
Anna Torres, i la tècnica territorial, Esther Mellado, es van reunir a Balaguer 
amb representants de les 
associacions del territori per 
celebrar el primer Consell 
de Comerç fora de la ciutat 
de Lleida, començant 
d’aquesta manera una ronda 
de consells itinerants que 
s’aniran realitzant en diferents 
punts del territori. En aquest 
primer consell al territori, PIMEComerç es va reunir amb les associacions de 
comerç Foment Tàrrega, Mollerussa Comercial, l’Associació de Comerciants 
i Empresaris d’Alfarràs, la Unió de Botigues d’Almacelles, l’amfitriona, 
l’Associació de Comerciants de Balaguer, i la regidora de Promoció Econòmica 
de Torres de Segre, Pepita Ruestes. Prèviament al consell, hi va haver una trobada 
amb el paer en cap, Jordi Ignasi Vidal; la regidora de Promoció Econòmica i 
Ocupació, Ester Guarné, i la tècnica d’àrea, Antonieta Martínez.


