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1.- Introducció  
 
El comerç és una activitat econòmica fonamental per a Catalunya i per la marxa de la seva 
economia. En xifres, l’activitat comercial representa el 16% del PIB, amb prop de 75.000 
empreses, 95.000 establiments, i ocupa a més de 600.000 persones, de les quals més de 
450.000 al retail. Més enllà de la importància econòmica, els establiments comercials són 
també un espai d’interacció on la competitivitat empresarial va de la mà de les relacions 
entre les persones, de la transmissió dels valors socials i de la participació en la comunitat. 
 
Catalunya compta amb un model comercial propi, particular, caracteritzat per l’equilibri de 
formats comercials, que es fonamenta en la defensa del comerç urbà i de proximitat. En els 
darrers temps, la globalització dels mercats, la tecnologia, i els canvis d’hàbits i preferències 
dels consumidors són factors que poden traduir-se en amenaces i que obliguen 
especialment al petit comerç a esmerçar esforços per posicionar-se en un entorn cada cop 
més competitiu. 
 
En aquest context, la Generalitat està al costat del sector per “promoure un model de 
comerç competitiu, sostenible i equilibrat”, com assenyala el compromís de legislatura. En 
compliment d’aquest compromís el Govern, a través de la Direcció General de Comerç, està 
impulsant la futura Llei de Comerç, Serveis i Fires, que ja ha iniciat la seva tramitació 
parlamentària i que en pocs mesos entrarà en vigor, amb l’objectiu de racionalitzar, compilar 
i alhora actualitzar la normativa que regula l’activitat comercial a Catalunya.  
 
De forma paral·lela a l’impuls de la llei, les polítiques de la Generalitat en matèria de comerç 
s’orienten a la millora de la competitivitat del comerç català, especialment del petit comerç, 
ja que més de la meitat del sector a Catalunya està integrat per empreses unipersonals, i el 
45% restant tenen menys de 9 treballadors. Només el 0,21% de les empreses comercials 
corresponen a la categoria gran empresa.  
 
Per aconseguir aquesta millora de la competitivitat, la Generalitat, a través de la Direcció 
General de Comerç i del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), estructura la seva 
estratègia en 4 eixos d’actuació: la transformació digital, l’enfortiment de projecte i 
creixement, l’aposta pel talent i la professionalització del sector, i la internacionalització. Les 
iniciatives impulsades des del Govern Català s’orienten a aquests eixos, com és el cas de la 
Setmana del Comerç, una iniciativa pionera i de país, que concentrarà del 20 i 26 de març 
diferents activitats de promoció del sector del comerç, de formació, d’intercanvi d’idees o 
experiències i d’espais de trobada, on experts i professionals del comerç compartiran 
coneixement sobre els reptes de futur per al sector. 
 
La Setmana del Comerç  vol ser un espai de reflexió, debat i coneixement del sector però 
també vol fer un reconeixement a la funció social que desenvolupa. Amb aquesta finalitat, 
les diferents propostes que s’han endegat arreu del territori, organitzades per les 
associacions de comerciants i les entitats vinculades, estan destinades no només al mateix 
sector sinó també al conjunt de la ciutadania: més de 120 activitats previstes arreu de 
Catalunya impulsades per 106 entitats, que posen de manifest l’empenta i dinamisme del 
comerç. La Setmana del Comerç serà també el marc per presentar la campanya 
institucional #comerçincreïble,  que sota el lema “Surt al carrer, viu el comerç” vol 
promocionar el comerç urbà i reforçar el seu paper com a eix vertebrador del territori.  
 
En definitiva, tot un seguit d’actuacions amb l’objectiu que durant aquesta setmana el 
comerç sigui el protagonista 
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2.-Setmana del Comerç 

 
Del 20 al 24 de març, se celebrarà la Setmana del Comerç, iniciativa impulsada per la 
Generalitat a través de la Direcció General de Comerç i del Consorci de Comerç, Artesania i 
Moda (CCAM), que aplega diferents activitats arreu del territori català.  

La Setmana s’iniciarà amb una Sessió inaugural el dilluns 20 de març a la Llotja de Mar, 
que presidirà el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i continuarà  —del 21 al 
24 de marc— al Mobile World Centre de Plaça Catalunya, amb les Jornades “Comerç 
increïble ”, unes sessions organitzades per la Direcció General de Comerç amb la voluntat 
de ser una plataforma de reflexió sobre diferents temàtiques d’interès per al sector del 
comerç, fomentar idees i compartir recursos per enfortir la competitivitat de les empreses del 
sector.  

Les Jornades inclouen ponències, presentacions i taules rodones, i s’articularan de forma 
temàtica, dedicant una jornada a cadascun dels 4 eixos d’actuació de la Generalitat: 
transformació digital, creixement, aposta pel talent i la professionalització, i 
internacionalització. 

Així mateix, a banda del programa de sessions, la Setmana del Comerç inclourà activitats 
paral·leles que es duran a terme el Mobile World Centre: els Tours Virtuals 360º  a mercats 
municipals, i l’espai Tecnoespai, iniciatives que ofereixen diferents solucions tecnològiques 
al sector.  

D’altra banda, de forma simultània, arreu del territori català, durant la setmana del 20 al 26 
de març tindran lloc més de 122 activitats del món associatiu , organitzades per un total 
de 103 entitats del sector del comerç, que han volgut sumar-se a la Setmana del Comerç, 
duent a terme activitats dinamitzadores.  
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• Continguts Setmana del Comerç 

 

i. Presentacions 

 
 

 Presentació Setmana del Comerç i de Campanya Comerç  increïble (Dilluns, 20 
de març. 12 h. Llotja de Mar) 

En la sessió inaugural de la Setmana del Comerç la directora general de Comerç, Muntsa 
Vilalta, explicarà els continguts i iniciatives que es duran a terme durant la Setmana. Així 
mateix, presentarà als assistents les accions impulsades per les diferents associacions 
comercials i entitats de comerç arreu del territori de forma simultània al llarg d’aquests dies.  

Així mateix, tindrà lloc la presentació oficial al sector de la campanya promocional “Comerç 
Increïble”.  

 

 Presentació dels Incentius de Comerç 2017 (Dilluns, 20 de març. 12:30h. Llotja 
de Mar) 

En el marc de sessió inaugural de la Setmana del Comerç, es presentarà el 
programa d’Incentius al Comerç per al 2017. Així mateix, es donaran a 
conèixer els resultats de les subvencions atorgades per la Generalitat, a 
través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) durant l’any 
passat. La presentació serà a càrrec del conseller d’Empresa i 
Coneixement, Jordi Baiget.  

 

 

 Presentació del programa per a la transformació dig ital del comerç  (Dimarts, 
21 de març. 10.15h. Mobile World Center) 

Un dels quatre eixos d’actuació de la política de la Generalitat és afavorir 
la transformació digital del comerç. Per ajudar a dur-la a terme, la 
Direcció General de Comerç ha dissenyat un Programa de Transformació 
Digital, que presentarà la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta. 

(A partir de les 10:45h, aquesta presentació tindrà continuïtat amb demostracions 
de l’Autodiagnosi TIC per a empreses de comerç i serveis (planta 1)). 
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 Presentació: Un país de comerç: presentació de les principals conclusions 
dels Cens d’Establiments Comercials de Catalunya (C ECC) (Dimecres, 22 de 
març. 9.40h. Mobile World Center)  

 
En aquest espai coneixerem algunes de les conclusions extretes a partir del Cens 
d’Establiments Comercials de Catalunya, elaborat en el marc de la col·laboració entre el 
Departament d’Empresa i Coneixement, i el Consell General de Cambres de Comerç de 
Catalunya.  

 
Autors: Joan Morera (Direcció General de Comerç) 
 
Llicenciat en Física i en Sociologia, Joan Morera és bon coneixedor de la 
realitat comercial catalana i dels reptes que afronta el comerç de casa 
nostra, gràcies a les seves funcions a la Direcció General de Comerç. 
Col·laborador de diversos mitjans de premsa escrita, ha realitzat diversos 
estudis sociològics tant a casa nostra com a l’Amèrica Llatina, i ha guanyat 
diversos premis literaris arreu del país.  
 

 
Manel Amado (Cambra de Comerç de Sabadell)  
Economista i Urbanista. Desenvolupa tasques d’anàlisi i suport tècnic al 
comerç de la demarcació de la Cambra de Sabadell. Ha participat en 
diversos estudis i anàlisis d’impacte econòmic de noves implantacions 
comercials, ha col·laborat en revistes especialitzades i és professor 
associat de la Universitat de Barcelona, on ha presentat diferents 
ponències en relació amb tècniques avançades d’estadística aplicada a 
anàlisi de mercats i activitat empresarial.   
 
 
 

 Presentació de l'estudi “Salaris en el sector comer ç a Catalunya”  (Dijous, 23 de 
març. 9:45 h. Mobile World Centre)  
 

Realitzat per l’equip de l’Observatori de Treball i Model Productiu, aquest estudi analitza la 
mostra contínua de vides laborals (Seguretat Social), per donar-nos a conèixer les 
condicions salarials de les persones empleades en el comerç. L’anàlisi detalla diferències 
per motiu de gènere, branques d’activitat, categories de treball i moltes altres. 
 

Autora de l’estudi: Carme Pérez (Observatori del Tr eball i Model 
Productiu-DEMC) 
 
Llicenciada en Enginyeria Agrònoma (UdL). Doctorat en Ciències (Itàlia). 
Des de 2003 desenvolupa la seva carrera professional a la Generalitat, en 
l’àmbit de la recerca, estudi i anàlisi econòmic. Entre 2009 i 2011 ha estat 
Responsable de dades a l’Observatori del Comerç i dels Serveis. A partir 
de 2011 és Responsable d’anàlisi de dades d’empreses, primer en el 

Gabinet Tècnic del Departament d’Empresa i Ocupació i, actualment, en l’Observatori del 
Treball i Model Productiu. 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Coneixement 
Direcció General de Comerç 
 
 

7 
 

 
ii. Ponències 

 
 
 
� Conferència inaugural: “On/off, dos canals i un des tí: vendre més. Mites i claus a 

l'era de l’omnicanalitat” (dilluns, 20 de març, 10:35 h. Llotja de Mar)  
 
Omnichannel és la nova paraula de moda en el món del retail. És un concepte que ve per a 
quedar-se i que té un fort impacte en el model de negoci i operatiu dels retailers. Omni 
implica més que mai, posar-se en la pell del client, entendre què ens està demanant i 
eliminar les barreres entre canals que hi ha entre els venedors i consumidors. Al voltant del 
comerç electrònic i el seu impacte en el món off-line hi ha una sèrie de mites que convé 
conèixer per poder combatre i sobretot, aprofitar. 
 

 Ponent: Pablo Foncillas (Lecturer de Marketing-IESE) 

 
Al llarg de la seva trajectòria ha ajudat a desenvolupar la comercialització 
de més de 150 marques en més de 25 països. Considera que el repte de 
les empreses passa per la innovació; però innovar va més enllà de tenir 
bones idees; necessita la combinació d’un conjunt de comportaments i 
processos per tal que les idees es converteixin en productes o serveis 
rentables. “S’ha de saber vendre als clients i als no clients”. 

 
 

� Ponència: “El món digital, la gran oportunitat del comerç físic” ( Dimarts, 21 de 
març. 9:45h. Mobile World Centre)  

 
En aquesta ponència veurem com la transformació digital amb totes les eines i recursos que 
ofereix permet a les botigues físiques conèixer millor els seus clients, oferir-los millors 
experiències i comunicar-s'hi de forma més rellevant la qual cosa millora els resultats del 
negoci. 
 

Ponent: Nic Olivé (Fundador i CEO de Please).  
 
És el creador de Please, una agència digital de nova era amb presència a 
deu països, especialitzada en la millora de l’experiència d’usuari al comerç 
físic i online, mitjançant una plataforma tecnològica de màrqueting 
omnicanal pròpia. En Nic és un apassionat de la transformació digital i 
compromès amb l’emprenedoria al país. 

 
 
 

� Ponència:  “A la recerca de la prescripció” ( Dimecres, 22 de març. 10h. Mobile 
World Centre)  

 
Estem immersos en uns moments de canvis, de canvis continuats i amb una velocitat cada 
vegada més elevada. Ens afecten tots aquests canvis? Què hi ha més enllà dels canvis 
tecnològics? Com afrontem tots aquests canvis?, Com ens hi adaptem?, Com hi responem? 
Innovació? Marketing? Fidelització? Prescripció? Només amb eines no n'hi ha prou. 
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Ponent: Hildebrand Salvat (Dir. Tècnic de Ceres i P rofessor 
d'Investigació de Mercats al Departament de gestió d'empreses de la 
URV) 
 
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat per la UB i Diplomat en 
Ciències Empresarials per la URV. És expert en l’anàlisi multivariant i ha 
aplicat metodologies etnogràfiques i de neuromàrketing. En l’àmbit del 
comerç i el turisme ha realitzat i dirigit estudis de mercat per empreses, 
organitzacions i departaments de la Generalitat de Catalunya. Ha estat 

responsable de diferents projectes d’investigació comercial a Espanya, Portugal, Brasil i 
Mèxic, principalment en els mercats de les telecomunicacions, finances i turisme. Des de 
2007 és professor adjunt del Departament de Gestió d’Empreses de la URV.  

 

� Ponència. “Com captar i treure el màxim profit del talent en el món del Retail” 
(Dijous, 23 de març. 10:15h. Mobile World Centre)  

En totes les empreses hi ha tres àrees claus en la gestió de les persones: organització, 
compensació i talent. Com traslladem aquest punts a les empreses del retail? Què es pot fer 
per atraure, retenir i desenvolupar els millors i sobretot, treure el millor de cadascú? No 
existeix una fórmula màgica i cada organització ha de preparar un pla director tenint clars 
els objectius que persegueix. S'ha de tractar la gestió de les persones com un eix clau. 

Ponent: Josep Capell (Director General de CEINSA) 

Llicenciat en Administració i Direcció d'empreses per la UB i Màster en 
Coaching Organitzacional per The University of Global Management. 
Actualment es dedica a la Consultoria de RRHH, en l’especialitat de la 
gestió de la Compensació i del talent. Ha desenvolupat projectes en més 
de 300 empreses de diferents sectors. És membre de Top Ten 
Managers Spain i membre fundador de CAMTO (Centre Avançat de 

Mètriques del Talent Organitzatiu). És professor a la Universitat Autònoma de Madrid i 
conferenciant en diferents fòrums i escoles de negoci a tot el territori nacional. Col•labora 
amb diferents organismes públics com a expert en el capital humà per al desenvolupament 
de polítiques de gestió avançades i en revistes especialitzades en gestió de persones. 

 

� Ponència:  “Créixer en clau internacional”  (Divendres, 24 de març. 9:45h. 
Mobile World Centre)  

 
La internacionalització és una realitat. Les empreses en creixement han de seguir un procés 
esglaonat que requereix un canvi de mentalitat dins les organitzacions. Obrir-se als mercats 
exteriors significa diversificar tenint una estratègia ben definida, així s'enforteixen els 
fonaments de l'empresa, s’abasteix i conserva marges, però també vendre més i a més 
mercats. 

Ponent: Pelayo Corella (Director de Formació Contín ua ESCI-UPF) 
Llicenciat en Periodisme i Geografia i Història, va ser Cap de Redacció 
de l'Informatiu Comerç del Consell de Cambres de Catalunya durant 11 
anys i, des del 1998, imparteix l'assignatura d' "Anàlisi dels fets polítics i 
econòmics internacionals" al grau en Negocis i Màrqueting 
Internacionals d’ESCI-UPF, on actualment també dirigeix l’àrea de 
Formació Contínua i el Màster en Retail Internacional. 
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iii. Taules Rodones 

 
 
 

o Taula rodona: Innovar amb sentit. Com serà la botig a del futur més immediat?  
(Dimarts, 21 de març. 11.15h. Mobile World Centre)  

 
La transformació digital és un camí inexcusable per al comerç d’avui dia; però, com en tots 
els camins, alguns trams són plàcids de caminar, mentre que d’altres es fan costeruts i és 
fàcil perdre’s-hi. És normal que tinguem dubtes com ara: en quines xarxes socials hem 
d’estar?, com fem un pla de màrqueting digital?, o com modernitzem el nostre punt de 
venda? En aquesta taula comptarem amb empreses comercials que marxen per un camí 
exitós, precisament perquè abans d’emprendre’l es van aturar a plantejar-se qüestions com 
aquestes. 
 
Amb la participació de:  

• Jordi Pascual (UDON) 
• Josep Maria Turú (Alfil.be) 
• Ernest Costafreda (Costalamel) 

 
Modera:  Andreu Bru (Director de tecnologia i innovació de PIMEC) 
 

o Taula rodona. El valor de la singularitat   (Dimecres, 22 de març. 10.30h. Mobile 
World Centre)  
 

Per què ser millor que els meus competidors quan puc no tenir-ne? Destinat a micro 
empreses i a les petites empreses, en aquest espai buscarem denominadors comuns 
d’aquells petits negocis que estan triomfant a casa nostra a partir de la diferenciació, d’un 
posicionament clar i de l’aportació de valor afegit als seus productes i serveis. Quina relació 
hi ha entre la singularitat del negoci i el valor de l’associacionisme?   
 
Amb la participació de:  

• Imma Arroyo (Xarcuteria Arroyo) 
• Dolors Vila (Les llanes Dolors)  
• Joan Roca (Ferreteria Tresserres) 

 
Modera:  Jaume Angerri (Soci-director a Angerri Consultors) 

 

 

o Taula rodona. Reptes i oportunitats per al creixeme nt de les empreses 
comercials d'avui (Dimecres, 22 de març. 11.30h. Mobile World Centre)   

 
Aquest espai està pensat perquè representants d’empreses mitjanes i grans debatin sobre 
els reptes que presenta l'actual entorn competitiu i les claus per superar-los i tenir èxit. 
També analitzarem quins són els nous recursos per planificar la nostra expansió i els 
principals motius de fracàs en les estratègies d’expansió. També parlarem del valor social 
de les nostres empreses. 
 
Amb la participació de:  

• Joan Sala (Grup Carrera) 
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• Jordi Casas (Casas Sabaters) 
• Olga Pastor (Passion Beauté) 
• Pere Anglada (Bon Preu) 

 
Modera:  Florenci Nieto (PIMEC) 
 

o Taula rodona.  Experiències innovadores en gestió d’equips: Com po dem treure 
el millor de nosaltres mateixos i dels nostres equi ps?  (Dijous, 23 de març. 11h. 
Mobile World Centre)  

 
Inverteix en el talent dels teus fills (successió familiar). Inverteix en fer coses diferents per 
als teus equips. Inverteix en tu mateix: Obre’t i fes créixer la teva gent. Inverteix en la 
persona. 
 
Amb la participació de:  

• Josep Baltà (Forn Baltà) 
• Sergi Bernal (Andreu Xarcuteria i Tastets) 
• Ricardo López (Deputy Retail) 
• Maria Vilanova (Vilanova Fustes) 

 
Modera:  Núria Beltran (Directora d’ESCODI, l’Escola Universitària de Comerç) 
 

 
o Taula Rodona. Mercat objectiu: Orient Mitjà (Divendres, 24 de març. 10.15h. 

Mobile World Centre)  
 
En quin moment estem preparats per fer el salt a la internacionalització? I, un cop l’hem fet, 
quines dificultats trobarem en cada fase d’aquest procés? En aquestes taules participaran 
representants d’empreses amb bagatges molt diferents a nivell internacional, i d’experts en 
internacionalització que aportaran el seu coneixement en relació als mercats internacionals 
més atractius per a les empreses comercials catalanes. La primera de les taules rodones 
analitzarà les oportunitats del mercat de l’Orient Mitjà per a les empreses comercials 
catalanes. 
 
Amb la participació de:  

• Claudia Auradell (ACCIO) 
• Anna Jante ( Naulover) 

 
Modera: Pelayo Corella (Director de Formació Contínua ESCI-UPF) 
 

o Taula Rodona. Mercat objectiu: França (Divendres, 24 de març. 11h. Mobile 
World Centre) 

 
Entre els mercats exteriors a analitzar s’inclou França, com a paradigma de mercat de 
proximitat. Experts i representats d’empreses exportadores explicaran les oportunitats, 
reptes, i sobretot les consideracions per a tenir en compte per desembarcar al mercat 
europeu. 
 
Amb la participació de:  

• Lolo Hernàndez  (Party Fiesta) 
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• Clàudia Auradell (ACCIO) 
• Philippe Saman ( Cambra de Comerç Francesa) 

 
Modera: Maria Segarra (Sòcia-directora d’ INTUERI CONSULTING) 
 
 

o Taula Rodona. Mercat objectiu: Mèxic (Divendres, 24 de març. 11.45h. Mobile 
World Centre)  

 
També s’analitzarà el mercat llatinoamericà a través del cas de Mèxic, i de l’experiència 
d’empreses catalanes de retail que exporten al país. Així mateix, es presentaran les 
oportunitats que ofereix Mèxic, com a mercat estratègic en l’àmbit dels països 
llatinoamericans i com a porta d’accés al mercat nord-americà.  
 
Amb la participació de:  

• Mònica Algàs (Bóboli) 
• Enrique Tomás ( Enrique Tomás) 
• Cristina Madrid (ACCIO) 

 
Modera: Maria Segarra ((Sòcia-directora d’ INTUERI CONSULTING) 
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iv. Activitats paral·leles 

 
o Tours Mercats.cat, passeig virtual pels mercats de Catalunya (Del 20 al 24 de 

març al Mobile World Centre – 09.30h a 21.30h)  

 

De forma paral·lela a les presentacions, ponències i 
taules rodones, dins les activitats paral·leles de la 
Setmana del Comerç es presentarà la iniciativa  
Elsmercats.cat , que impulsa la Generalitat, a través 
de la Direcció General de Comerç i del Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda (CCAM). Aquesta iniciativa 
vol ser un actiu estratègic que permeti desenvolupar 
actuacions d’impuls per als mercats, per tal que siguin 
més forts, més competitius, tinguin una major visibilitat i 

millorin el seu posicionament en el sector de la distribució comercial.  
 
A Catalunya existeixen 168 mercats municipals, uns espais únics al món i que són un 
referent per la seva història i serveis i valors que connecten amb les necessitats i la manera 
de fer dels consumidors actuals. D’altra banda, els mercats municipals són també un 
referent en la venda de producte fresc i de qualitat però també s’han adaptat a les noves 
necessitats i valors dels consumidors, salut, sostenibilitat, estalvi de temps, gestió 
mediambiental, o integració social. 

En el marc d’aquesta iniciativa per potenciar la competitivitat dels mercats catalans, la 
Direcció general de Comerç posa en marxa “Els Tours virtuals”,  un nou projecte de 
digitalització del comerç de proximitat que té com a finalitat millorar la visibilitat i el  
posicionament dels mercats catalans. Una eina de difusió que permet localitzar i recomanar 
els mercats d’una forma fàcil i original: mostra tant les seves parades com els productes que 
ofereixen,  des de qualsevol dispositiu, moment  i lloc del món. 

En el marc de la Setmana de Comerç, del 20 al 24 de marc al Mobile World Centre, s’ha 
creat un espai virtual, una prova pilot, on es podran realitzar tours virtuals a 10 mercats de 
Catalunya: el Mercat Municipal de Salt, Mercat Municipal de la Independència de Terrassa, 
Mercat Municipal de Sant Adrià, Mercat de la Constitució de Viladecans, Mercat Municipal 
de les Bòbiles de Martorell, Mercats Municipals de Sant Jordi, Torre de la Vila i Centre-la 
Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat, Mercat Municipal del Vendrell i Mercat Municipal de la 
Sínia de Sant Pere de Ribes. 

Aplicant la tecnologia VR, en aquest espai virtual es podrà passejar per l’interior d’aquests 
mercats municipals i descobrir-los com a format de distribució comercial competitiu i potent 
que permet satisfer les noves necessitats dels consumidors.  

 

o Tecnoespai, projectes tecnològics al servei del com erç  (Del 21 al 24 de marc al 
Mobile World Centre - 9.00h a 13.00h)  

Durant la Setmana del Comerç, s’instal·larà al Mobile World el Teconoespai, un espai que 
acollirà un total de 13 projectes empresarials, que integren una variada oferta de serveis 
tecnològics per a empreses comercials i a entitats del sector.  
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Tecnoespai vol esdevenir un punt de trobada entre els comerciants i les entitats del sector, i 
diferents agents i empreses de digitalització del comerç. En aquest espai s’explicaran al 
detall els serveis que ofereix cada empresa, des d’apps que posen en valor el comerç de 
proximitat i ofereixen serveis com la geocalització i visibilitizació de la botiga, a plataformes 
per millorar el màrqueting i la gestió comercial o espais de venda on-line: 

� Acrelia News  és l’eina de màrqueting per correu electrònic en català. Permet crear i 
enviar newsletters professionals de forma ràpida i senzilla, sense necessitat de 
coneixements tècnics.  
www.acrelianews.cat 
 

� AppFeel  es centra en posar la tecnologia a l’abast del comerç. El seu objectiu és 
esdevenir un partner tecnològic per ajudar al desenvolupament de projectes i portar-
los al mercat. appfeel.com  

 
� Capture és una empresa especialitzada en màrqueting digital, serveis integrals de 

Google Maps, realització de Tours Virtuals amb Google Street View, gestió de xarxes 
socials, disseny i programació web i contingut audiovisual.  
www.agenciacapture.com 

 
� Chopit és una app al servei del comerç de proximitat. Permet liquidar els stocks, 

guanyar visibilitat, aconseguir nous clients, etc. d’una manera fàcil i ràpida, sense 
perdre el tracte directe amb els clients.  
www.chopit.es 

 
� delBarri.com  és un servei de venda on-line per a les botigues de Barcelona. 

Facilitem la plataforma digital i el servei logístic, tot connectant una oferta de qualitat 
i una demanda exigent.  
delbarri.com 
 

� Gioop permet a partir d’un panel digital: posicionar el comerç, geolocalitzar el negoci 
i oferir descomptes i promocions que es poden acumular en forma de diners.  
www.gioop.com  

 
� Manzaning és un nou canal de venda online. L’app permet que l’usuari localitzi la 

botiga, compri, pregunti al comerciant a través del xat, pagui el producte i el pugui 
tenir en menys de 60 minuts.  
manzaning.com 

 
� Master Club és un software online de gestió i de màrqueting per perruqueries, 

centres d’estètica, spa i centres fitness. Facilitem un sistema intuïtiu i amb una gran 
varietat d’eines avançades per fidelitzar i captar clients.  
www.masterclub.es 

 
� myBloo  és un servei que permet crear i gestionar els continguts del lloc web, 

l’aplicació mòbil, les xarxes socials i la cartellera digital mitjançant una única 
plataforma, de manera automàtica i en temps real.   
www.mybloo.com 
 

� Ofer.cat  permet crear ofertes dels productes o serveis i convertir les xarxes socials i 
mitjans habituals de promoció en punts de venda online les 24h i des de l’ordinador, 
mòbil o tauleta! 
 www.ofer.cat  
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� Onair Shopping connecta consumidors amb botigues físiques de la ciutat d’una 

manera 100% automatitzada. Amb l’app es pot cercar la informació i la disponibilitat 
dels productes i posar avisos de baixada de preu.  
www.onairshopping.es  
 

� RateNow recull l’experiència del client en el moment mitjançant qüestionaris tàctils 
gamificats. Fàcil, ràpid i directe, és una pantalla tàctil amb smilies simpàtics i 
preguntes i imatges personalitzades.  
ratenow.es/ca/ 

 
� S+ Shopping és la primera xarxa social especialitzada en consum que permet 

establir un nou canal de comunicació entre negocis, consumidors i col·lectius.  
www.esmasshopping.com  

 
 

o Fires: sinèrgies de La Setmana de Comerç amb l’acti vitat firal  
 

Les fires són un important actiu per al comerç català. Catalunya acollirà enguany 467 fires, i 
la Setmana de Comerç vol donar notorietat a les fires que se celebraran a Barcelona 
coincidint amb l’esdeveniment: E-Show  (22 i 23 de març) i Graphispag (del 21 al 24 de 
març). Amb aquest objectiu, als professionals que participin a la Setmana del Comerç, se’ls 
facilitarà un codi per accedir a aquests salons.  
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• Activitats del Món Associatiu arreu de Catalunya 
 

Catalunya es caracteritza per tenir un teixit associatiu ric, viu i dinàmic, en aquest sentit 103 
entitats  del sector comercial d’arreu del territori s’han sumat a la celebració de la Setmana 
del Comerç, organitzant un total de 122 actuacions de promoció, des de presentacions, 
campanyes de promoció, concursos, actes festius, ponències o presentacions d’estudis, 
entres d’altres. 

Per demarcacions, a les comarques de Barcelona un total de 37 entitats celebraran 
activitats de promoció del sector del comerç, a Girona 19 entitats s’han sumat a La Setmana 
del Comerç, 18 a la Catalunya Central, 11 a les comarques de Lleida, 9 al Camp de 
Tarragona i 9 més a terres de l’Ebre. 
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* 

*Consultar Document adjunt amb desglossament d’entit ats per demarcacions i activitats que es 
realitzen  

 

3.- Campanya #comerçincreïble: Surt al carrer, viu el comerç 

La Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Comerç posa en marxa la 
campanya #comerçincreïble  amb l’objectiu de promocionar el comerç urbà i reforçar el seu 
paper com a eix vertebrador del territori.  

Sota el lema “ Surt al carrer, viu el comerç”, la campanya posa en valor el model de comerç 
de proximitat, des d’un punt de vista experiencial . Un sabater ballant claqué, una declaració 
d’amor en una floristeria, una cua convertida en una conga... la campanya #comerçincreïble 
anima a tothom a viure el comerç de carrer a través de situacions divertides, perquè on hi 
ha gent, passen coses increïbles. 

La campanya ofereix un total de catorze anècdotes que podrien sorgir de la vida real i 
quotidiana dels comerços i que parteixen de la pròpia gent. Gent que compra, gent que ven, 
gent que viu i que conviu. Perquè sense gent, el comerç mai no podria ser increïble. 

El proper dia 17 de març, s’iniciarà la campanya que s’articularà a través de diferents 
formats i suports de comunicació tant gràfics, audiovisuals, com digitals. Estarà present a la 
televisió, a premsa escrita, a la ràdio, a mitjans digitals i en cartelleria física a l’exterior. 

   

*Cartelleria 
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Amb un plantejament proper, jove i modern, la campanya ha estat ideada i dirigida pel 
creatiu barceloní Kike Doatis, amb el recolzament del realitzador independent Edgar Lledó i 
del director d’art Gabriel Silveira.  

La producció està protagonitzada per diferents artistes, com el coreògraf i ballarí de claqué 
Sharon Lavi; els rapers Eloi Costa i Ismael Muñoz; el cantant d’òpera Jordi Clos, o la 
malabarista Maria Villate. Per a les localitzacions dels espots s’ha comptat amb comerços 
reals de Barcelona: la llibreria Re-Read de Muntaner, la fruiteria Mon Fruit, la botiga de roba 
Santa Eulàlia i la sabateria Casas de la Rambla de Catalunya. 

La campanya #comerçincreïble va destinada al conjunt de la població catalana, i també al 
propi sector, que esdevé protagonista de la campanya amb l’objectiu de donar-li suport i 
retre-li un reconeixement.   

 

Espot Llibreria 

 

Espot Sabateria 

 


