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El comerç urbà segueix sent essencial, 
no ho oblidin 

L’acció de comerciar és el conjunt entre comprar i 
vendre, un fa l’altre, no es pot comprar si no hi ha 
qui et vulgui vendre i a la inversa; mai vendrem res 
si no hi ha compradors. Amb això vull dir que més 
que una reflexió és una constatació que prefigura 
els éssers humans uns comerciants tota la vida. 
M’explico, comprar i vendre són accions que fem 
cada dia tothom, comprem o venem aliments, 
roba, articles diversos tant per necessitat com de 
manera lúdica. Normalment, es compren per im-
puls coses que nos són una prioritat per nosaltres.  
Comprem i venem tot tipus de serveis, coneixe-
ments, idees polítiques o religioses, sexe, informa-
ció, treball i cures, voluntats, etc. A diari tothom 
fem alguna acció de compra o de venda. No hi ha 
un altre acció humana que englobi a totes les per-
sones del món  en la mateixa tasca i encara que 
molts no se sentin comerciants, ho són.
Avui la manera de comprar i vendre està sent tras-
balsada per noves formes de fer les coses. Cal 
entendre que la situació ens ha agafat a tots per 
sorpresa, doncs la pandèmia que em patit ho ha 
accelerat tot, que no vol dir anar a millor. Ara es-
tem tots plegats, compradors i venedors, mirant 
de trobar la millor fórmula, la mes còmoda o la que 
s’adapti millor a les nostres peculiaritats per actuar 
tal com ens demanda la societat. És evident que 
aquesta reestructuració comercial global ens ha 
de portar a un estadi de millora, si no, malament. 
Encara que l’entorn actual no és el més favorable. 
Després de les restriccions de la pandèmia ens 
creiem que tot aniria millor però ara ens trobem 
amb un brutal encariment de la energia, manca de 
liquiditat, marges de beneficis retallats al màxim i 
una baixada del consum preocupant. Afegint l’ex-
cés de burocràcia que ens està ofegant sense pie-
tat, i si hi sumem la guerra que a Ucraïna veurem 
que l’escenari no és el millor per  treballar amb op-
timisme de cara al futur que ja tenim aquí. 
Des de PIMEComerç afrontem el repte de cara, 
com sempre hem fet. Òbviament, per poder-ho fer, 
ens resultaria mes fàcil a tots fer que no sortissin 
reials Decrets d’Estalvi Energètic a dia 1 d’agost 
obligant al comerç urbà  a fer un esforç econòmic 
per posar portes a les botigues abans del 30 de 
setembre, sense escoltar la demanda de moratòria 
de PIMEComerç fins a finals de novembre. O que 
ministres populistes facin rodes de premsa parlant 
de cistelles de la compra fictícies i, a sobre, fent 
propaganda d’una gran superfície francesa.  
Comencem a estar farts del poc respecte que te-
nen moltes administracions amb el comerç urbà.  
Vull recordar que després de la pandèmia ens van 
anomenar “ essencials “, ara seguim sent-ho, no ho 
oblidin.
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PIMEComerç Vallès Occidental celebra el 54è Consell de Comerç

Els temes tractats van ser el Decret 
d’eficiència energètica, les repercus-
sions en el comerç urbà, la pujada de 
preus de l’energia i les matèries prime-
res,  el Kit Digital i les subvencions, i les 
accions de dinamització que faran les 
assiociacions de comerciants de cara 
al Nadal.  Hi van assistir la regidora de 
desenvolupament econòmic de Ripo-

llet, Txell Caler, el president de PIMEComerç Vallès Occidental, Xavier Olivé, la coordinadora terri-
torial de PIMEComerç, Mayte Pérez, i membres de les associacions de comerciants del territori: 
Ucripollet, Sant Cugat Comerç, Castellar comerç , Cerdanyola comerç i serveis, Comerç Rubí, 
Associació de Comerciants de Palau i el Gremi d’Hostaleria Vallès Occidental.

PIMEComerç Lleida demana la creació d’una oficina d’atenció digital per al comerç

Els comerciants lleidatans demanen una oficina d’atenció digital on el petit comerç faci les seves 
diagnosis, prepari un pla de treball per a millorar la seva productivitat i faci les peticions de sub-
vencions al Kit Digital, tot respectant el ritme de cada empresa en el procés i adaptació. La pro-
posta és fruit d’una trobada ‘Café Networking i digitalització’. Reclamen que l’oficina combini seu 
física i virtual per arribar a tots els comerços que han de fer el pas cap a la digitalització i ajudi els 
comerciants a millorar els seus negocis fent ús de les eines disponibles avui en dia. 

PIMEComerç constata que els problemes de liquiditat provocaran el tancament 
d’establiments

La consulta que ha fet PIMEComerç als seus 
socis, associacions i gremis, per valorar la 
campanya d’estiu d’enguany constata que 
un 27,07% està tenint problemes de liquiditat 
derivats de la situació econòmica actual, un 
44,59% no els té ara, però preveu que els po-
drà tenir i,  per contra, un 28,34% nega tenir-ne. 
Els problemes de liquiditat d’aquest 27,07% 
dels comerciants, concretament, poden im-
plicar que un 28,13% tanquin l’establiment; un 
38,28% reestructurin la plantilla; un 19,53% no 
puguin pagar als proveïdors, i un 14,06% no 
puguin pagar els deutes. L’ enquesta posa de manifest un 54,78% dels enquestats apujarà els 
preus dels seus productes o serveis a conseqüència de l’increment de la despesa energètica  

En què estem treballant
1. Ordenança reguladora de la venda de mercaderies i la prestació de serveis de manera no 
sedentària a Barcelona
2. Avantprojecte de llei per la qual es regulen determinats aspectes del lliurament dels 
productes a distància 
3. Programació de sessions informatives al territori sobre les novetats del Codi de Consum de 
Catalunya 

El Consell de Comerç del Vallès Oriental i Maresme-Barcelonès Nord analitza les 
perspectives de futur amb el director general de Comerç, Jordi Torrades

PIMEComerç ha analitzat la seva representa-
ció en el territori, més de 29 associacions que 
acullen 4650 comerços, amb la cap de l’àrea de 
comerç, Marta Raurell, el president de PIMECo-
merç, Alex Goñi, el president de PIMEC Mares-
me-Barcelonès Nord, Joan Pera, el president de 
PIMEComerç Valles Oriental i Maresme-Barce-
lonès Nord, Carles Gironès, la directora de co-
merç a PIMEC, Pilar Mínguez, presidents i delegats territorials de les dues comarques i més d’una 
seixantena de convidats, presidents d’associacions, membres de juntes directives i tècnics de 
comerç dels territoris.
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