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Nadal

Doncs si, un altre Nadal i com sempre, prepa-
rats i expectants per veure com anirà. Aquest 
serà un Nadal diferent, la situació del comerç 
urbà és delicada, estem patint una davallada 
de vendes, una reducció de marges i un brutal 
augment dels preus de les primeres matèries 
i de l’energia. Tot plegat ens porta a una reali-
tat poc estimulant que fa témer que després 
de les Festes es pugui produir una situació 
d’emergència al comerç de Catalunya.

Quan contesto aquests dies a diferents mit-
jans de comunicació que em pregunten, com 
és lògic, com aniran les Festes i si reforçarem 
la plantilla, jo els contesto que precisament 
ara no acomiadem per veure com anirà la 
campanya, però que després de festes potser 
haurem de prendre mesures, que ningú vol, en 
el tema laboral. Per primera vegada m’arriben 
comentaris directes de companys que tenen 
por, que tenen angoixa quan arriba a final de 
mes i que no tenen clar la continuïtat comer-
cial i això és molt preocupant.

Des de PIMEComerç estem treballant per 
transmetre a les diferents administracions 
públiques l’emergència de la situació fent 
diferents demandes que aportin tant com 
calgui tranquil·litat a un sector que durant la 
pandèmia vam ser declarats essencials. Ara 
ho seguim sent, cal que ho entenguin.
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PIMEComerç Vallès Oriental celebra el darrer Consell de Comerç de l’any

El 63è Consell de Comerç de PIMEComerç Vallès 
Oriental s’ha centrat en temes que preocupen el 
teixit associatiu del territori com la difícil situa-
ció econòmica dels comerciants per l’increment 
de la despesa energètica i les matèries prime-
res així com del Black Friday i la campanya de 
Nadal.  Hi va assistir el conseller de Turisme del 
Consell Comarcal, Àlex Valiente, el president de 
PIMEComerç Vallès Oriental, Carles Gironès, el 
delegat territorial, Enric Vallejo, la coordinadora 

territorial, Montse Caussa, i els membres de les associacions i gremis del Vallès Oriental.  També 
es va tractar sobre la guia de les “50 propostes de turisme de compres del Vallès Oriental”, que es 
va presentar i fruit del treball conjunt de PIMEComerç, la Taula de Compres, formada pel Consell 
Comarcal, ajuntaments i associacions de comerç per promoure el comerç local. 

PIMEComerç es reuneix amb gremis i associacions de comerciants per abordar les 
problemàtiques que afecten el sector

Primera reunió de coordinació entre l’equip de PI-
MEComerç i gremis i associacions i per tal de cer-
car sinergies i espais de treball conjunts, i abordar 
les problemàtiques que afecten el sector del co-
merç de proximitat a Catalunya. Els temes trac-
tats han estat la formació i el prestigi del sector, el 
relleu generacional, les dificultats administratives 
i la problemàtica energètica entre d’altres. Hi ha 
participat el Gremi de Comerciants de Ferreteria 
de Catalunya, el Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, el Gremi d’Empresaris Carnissers 
i Xarcuters de Barcelona i Província, el Gremi de Peixaters de Catalunya, el Gremi de Reformes 
d’Interiors de Catalunya, el Gremi de Pastisseria de Barcelona i l’Associació de Botiguers d’Ani-
mals de Companyia.

En què estem treballant

1- Redacció d’un nou conveni amb Xenox Music 
Media

2- Gravació de vídeo-podcast “Posem veu al 
comerç”

3- Revisió en matèria de comerç de l’Avantpro-
jecte de llei de mesures fiscals, financeres, ad-
ministratives i del sector públic.

El Consell de PIMEComerç Lleida analitza les perspectives de futur amb el director 
general de Comerç Jordi Torrades

S’ha posat sobre la taula la nova convocatòria 
dels fons europeus Next Generation perquè els 
comerços puguin fer el pas a la digitalització i el 
relleu generacional dels negocis. Han participat, 
el director general de Comerç, Jordi Torrades, la 
regidora de Comerç, Mercats i Consum i Parti-
cipació de Lleida, Marta Gispert; el director de 
l’àrea de promoció econòmica de la Diputació 
de Lleida, Ramon Boixadera; el director dels 
Serveis Territorials d’Empresa i Treball a Lleida, Vidal Vidal i Culleré; el president de PIMEC Lleida, 
Manel LLaràs, la directora de comerç a PIMEC, Pilar Mínguez, i la coordinadora Esther Mellado.

PIMEComerç Vallès Occidental celebra el 55è Consell de Comerç

S’ha tractat sobre la campanya de Nadal 
i les accions per promoure el comerç local 
que les associacions de comerciants es-
tan endegant des dels municipis. També 
s’han posat sobre la taula els nous ajuts 
dels fons europeus Next Generation per a 
la transformació digital i s’ha tractat sobre 
les accions de la sectorial en l’àmbit insti-
tucional amb la directora de PIMEComerç, 
Pilar Mínguez. Hi van assistir l’alcaldessa de 

Rubí i diputada delegada de Comerç, Anna Maria Martínez, i el regidor de comerç de Rubí, Moisès 
Rodríguez, que van mostrar el seu suport al comerç de proximitat als membres de les associacions 
de comerciants del territori que han participat en aquest darrer Consell de Comerç; el president de 
PIMEComerç Vallès Occidental, Xavier Olivé i la coordinadora territorial, Mayte Pérez. 
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