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I els llums s’han apagat

Sí, els llums de Nadal s’han apagat fins l’any vinent. 
És el ritual que ens hem imposat socialment i s’ha de 
complir. Les festes de Nadal són com un miratge que 
de sobte ens trobem al davant i que ens agrada, que 
ens ajuda a viure, a somiar, a recordar i a vendre. Si, 
a vendre. Aquest és un aspecte que els comerciants 
no podem obviar. Necessitem tot aquest moviment 
de tradició, música, llum, humanisme, fins i tot amb un 
xic d’irrealitat consentida, per estimular la necessitat 
de regalar i regalar-nos. En definitiva, de viure un petit 
tros de l’any d’una manera “feliç”. I funciona.

Però hi ha un moment, després de les festes, en què 
els llums s’apaguen i de cop se’ns obre al davant l’any 
2023 amb tota la seva cruesa mostrant-nos la reali-
tat diària. Ara és hora de fer balanç, de dir com han 
estat, econòmicament, les festes nadalenques i com 
cada any ho farem: que si millors, que si pitjors, quins 
sectors han estat més afavorits, com han funcionat 
les rebaixes, etc.

Jo crec que enguany, a banda de fer aquestes lec-
tures de resultats, hem de treballar més en com es 
presenta l’any que tenim al davant. I, sobretot, ate-
nent dos aspectes que ens preocupen i que assen-
yalen d’una manera molt clara el funcionament del 
nostre comerç: el comportament de la morositat i els 
acomiadaments. Des de PIMEComerç estarem molt 
amatents a aquests dos indicadors, esperant que 
cap dels dos tingui moviments significatius, no seria 
gens bo!

#697   13·01·23

En què estem treballant

1- Consulta i tramitació de les subvencions del 
Fons Tecnològic.

2- Elaboració de la consulta de valoració de la 
campanya de Nadal.

3- Realització de memòries de subvencions

El Consell Assessor de Comerç aprova la recomanació del període de 
rebaixes d’hivern i estiu

El Consell Assessor de Comerç ha aprovat, en la seva 
última reunió, la recomanació dels dies que confor-
marien les properes rebaixes d’hivern i estiu. La pro-
posta del Consell Assessor contempla que es facin les 
rebaixes entre el 7 de gener i el 30 de març, i entre l’1 de 
juliol i el 30 d’agost.i els presidents i representants de 
les associacions de comerciants del territori. 

Posem veu al COMERÇ #002 Relleu generacional

Segona entrega de la 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. En el podcast #002 la se-
cretaria general del Gremi de Carnissers de Barcelona, Elena Carrasco, i el tècnic as-
sessor de PIMEComerç, Roger Carbó, conversen sobre el relleu generacional als negocis.

PIMEComerç es reuneix amb l’Ajuntament de Barcelona per fer balanç de la 
campanya de Nadal i encarar el 2023

El president de PIMEComerç, Àlex 
Goñi, s’ha reunit, juntament amb al-
tres representants del món del co-
merç, amb la regidora de Comerç, 
Mercats i Consum de l’Ajuntament 
de Barcelona, Montserrat Ballarín, per 
valorar la campanya de Nadal i les 
normatives que han entrat en vigor 

al 2023 com la bonificació de bosses d’un sol ús, les novetats en ordenances fis-
cals, la taxa de repartiment e-commerce, entre altres temes actuals que afecten els 
comerciants, com l’augment de preus de l’energia, la inflació i la pèrdua de marges.  

PIMEComerç, l’Ajuntament d’Alcarràs i l’Associació de comerciants 
d’Alcarràs refermen la seva col·laboració

PIMEComerç, l’Ajuntament d’Alcarràs i 
l’Associació de comerciants d’Alcarràs 
han renovat el conveni de col·laboració 
entre entitats amb la voluntat de con-
tinuar treballant per l’impuls i la promo-
ció del teixit productiu local. L’Associa-
ció és membre de PIMEComerç des de 
l’any 2020 i referma la seva confiança 
en la patronal per continuar treballant 
conjuntament pel comerç de proximitat.
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