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Batega amb el Nadal

Arriba Nadal i, com sempre, ve acompanyat de 
compres per fer regals a tots els nostres éssers 
estimats. Anys enrere els carrers comercials i els 
petits establiments s’omplien de consumidors que 
triaven el que encaixava amb el que buscaven i 
també, cal dir-ho, amb la seva butxaca. Els clients 
es deixaven aconsellar sobre quin article tindria 
més èxit o s’adaptava perfectament al gust de qui 
l’havia de rebre, ja que evidentment els botiguers 
coneixien gairebé tots els receptors dels regals 
que embolicaven. Recordeu aquell aixecament de 
restriccions Covid, quan dèiem que la majoria de 
les persones necessitava tornar a relacionar-se 
amb altres al carrer, a les botigues, als bars i res-
taurants, als parcs i als centres socials? Sembla 
que això s’hagi esborrat de la memòria col·lectiva. 
Aquesta falta de contacte de la qual tant ens vam 
queixar, ara ens l’estem imposant nosaltres matei-
xos fent cas a aquesta venda online, tan còmoda 
des del nostre sofà, però totalment solitària, sense 
intercanvi d’opinió o expressió de necessitats i en 
què l’únic contacte humà que hi ha és amb el re-
partidor quan et demana el DNI gairebé sense mi-
rar-te als ulls, sense voler menysprear la feina del 
repartidor/a o que va a correcuita per entregar un 
centenar més de paquets a un preu que no li com-
pensa l’estrès que pateix.
Des de PIMEComerç treballem constantment per 
posar de manifest l’atractiu de la compra presen-
cial i de la recuperació d’aquesta com a punt vi-
tal de l’economia i la salut de les nostres ciutats, 
pobles i barris. Una compra amable, amb tracte 
personalitzat i escolta activa, amb sostenibilitat i 
recirculació de béns, però sobretot amb una com-
pra sincera, transparent i sense enganys. 
Consumidors i consumidores, sortiu de les vostres 
llars, passegeu pels carrers, entreu als comerços 
i feu les compres a establiments de proximitat i 
qüestioneu-vos les promeses d’aquells per a qui 
només sou un número de comanda. Entreu on us 
facin sentir com a persones, amb un nom propi, en 
un lloc on un venedor o venedora us escolti activa-
ment per detectar les vostres necessitats. Toqueu, 
trieu, decidiu i escolteu els experts que primer us 
han escoltat a vosaltres, i segur que l’experiència 
de compra i la satisfacció no s’acabaran amb la 
introducció del número de targeta, sinó que serà 
una experiència gratificant, plena i compartida, 
que quedarà marcada a la vostra memòria per 
sempre més.
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Enguany ens ha tocat viure, un cop més, 
experiències negatives i moments d’in-
certesa com l’augment dels costos de 
l’energia, la retallada de marges, la guerra 
d’Ucraïna o la manca de liquiditat. Però 
estic convençut que, com sempre, la il·lusió 
amb què el comerç espera i viu el Nadal 
ens donarà la força que farà que mantin-
guem l’esperit que sempre ens ha guiat en 

les nostres accions: esforç, treball, adaptació i servei. Desitjo que gaudim d’aquests 
dies tan especials i que el 2023 ens porti bones vendes i molta felicitat.
Bones festes i feliç any 2023!                              Àlex Goñi
                                 President de PIMEComerç 

En què estem treballant
1- Difusió dels podcast “Posem veu al comerç”

2- Elaboració del Manual bàsic per a la transformació digital del comerç - monito-
ratge d’usuaris i seguidors a les xarxes socials

3- Anàlisi i estudi del Reial Decret 1021/2022, de 13 de desembre, pel qual es regu-
len determinats requisits en matèria d’higiene de la producció i comercialització 
dels productes alimentaris en establiments de comerç al detall.

‘Posem cara al comerç. Relats del sector’, video homenatge al comerç

PIMEComerç ha treballat en l’elaboració 
del vídeo-reportatge ‘Posem cara al co-
merç. Relats del sector’ que recull les ex-
periències i testimonis de comerciants, 
la seva història, els seus reptes diaris 
i la seva visió de futur, amb la finalitat 
de posar el focus en la reinvenció del 
comerç de proximitat i com a reconeixement a la seva tasca i compromís de servei 
públic. El vídeo posa de manifest la realitat i el dia a dia dels i les comerciants, la seva 
trajectòria i el caràcter distintiu dels seus establiments. La finalitat d’aquest vídeo-re-
portatge és també ser una eina d’utilitat a l’abast de tots els ciutadans i de les entitats 
vinculades al sector del comerç, de manera que serveixi com a mitjà de difusió per fer 
arribar el missatge i deixar empremta del que ofereix el comerç arreu del país.

‘Posem veu al comerç” Podcast #001: Sostenibilitat 

Primera entrega d’una sèrie de podcasts 
que PIMEComerç està realitzant com a 
espai de dinamització del comerç en què 
conversem sobre la transformació digital 
dels negocis, els nous hàbits de compra, 
la sostenibilitat, l’establiment de noves 
aliances i estratègies, etc., tot plegat amb 
l’objectiu de tenir un model de comerç més 

resilient, capaç d’adaptar-se ràpidament a nous escenaris.  A les portes del Nadal, en el 
podcast #001 el director de Agència Catalana del Consum, Albert Melià, i el secretari 
tècnic de la Comissió de Sostenibilitat de PIMEC, Joan Barfull, conversen sobre hàbits 
de consum, comerç i sostenibilitat. 

https://www.youtube.com/watch?v=X7g_VcX3etU
https://www.youtube.com/watch?v=X7g_VcX3etU
https://www.youtube.com/watch?v=ls70wasEErA
https://www.youtube.com/watch?v=ls70wasEErA

