
vistes durant aquest any?
Després de tancar l’any amb 
la campanya de Nadal co·
mencem forts el 2022 amb 
la campanya de Reis.
I a partir d’aquí ja gairebé 
que no hem parat de cam·
panya en campanya. Entrem 
en rebaixes, les botigues al 
carrer, la Festa Major d’Hi·
vern, Carnestoltes.
Ara estem treballant de ple 
en la nostra presència al 
Mercat Figueter amb la col·
laboració i l’ajuda de l’Ajun·
tament.
Però quan acabem amb el 
Mercat, gairebé que ja ens 
posem a treballar per a les 
pròximes campanyes. En·
trem per Setmana Santa, 
Sant Jordi... no parem!
També estem treballant en 
l’actualització de la nostra 
pàgina web i les nostres xar·
xes socials, perquè tots els 
associats puguin tenir més 
espais per donar·se a conèi·
xer.

Què els diries a les boti-
gues que no estan associa-
des perquè s’apuntin a l’as-
sociació. Quins avantatges 
tindrien en fer-ho? 
El principal missatge que 
m’agradaria fer arribar a 
totes aquelles botigues que 

encara no són sòcies de Ca·
pellades Comerç és que tots 
units fem més força.
Capellades és un poble em·
blemàtic on podem presu·
mir d’un comerç plural i 
d’alta qualitat i no hi ha mi·
llor missatge per als nostres 
clients que tots anem a una.
Entre tots podem fer acci·
ons més grans i més fortes, 
que tinguin un major im·
pacte al poble i que valorin 
la importància de la compra 
de proximitat.
Em preguntaves també per 
les accions directes. La ve·
ritat és que són moltes, però 
et nomenaré algunes de les 
més importants. Espai en la 
nostra pàgina web www.ca·
pelladesmoltmes.com, que 
com t’he comentat abans, 
estem actualitzant, tenim 
un grup de WhatsApp per a 
estar al dia de totes les no·
tícies de l’associació, des·
comptes exclusius per als 
socis en nombrosos serveis, 
ajuda en la tramitació i pre·
sentació de subvencions, 
de fet ara estem preparant 
les subvencions per al Kit 
Digital, formació... i per a 
posar·te un exemple d’un 
avantatge molt directe, els 
associats tenen la possibi·
litat de tenir un estand a la 

plaça de Catalunya el dia 
del Mercat Figueter total·
ment gratuït.

Feu cursos? Amb quin cri-
teri en feu la tria de les te-
màtiques. Per votacions de 
la junta? Dels associats?
Com a mínim intentem fer 
dos cursos a l’any. La temà·
tica està evidentment re·

lacionada amb el comerç. 
Digitalització i presència 
en internet, màrqueting per 
al petit comerç, taller d’em·
bolcalls per Nadal, muntat·
ge d’aparadors…
Normalment les temàtiques 
les triem els membres de la 
Junta, però estem oberts a 

qualsevol petició que rebem 
per part dels socis. Inten·
tem cobrir les necessitats i 
les inquietuds de tots.
També fem de nexe entre els 
associats i diferents entitats 
i organismes que ens fan ar·
ribar la informació dels cur·
sos que organitzen perquè 
els nostres socis tinguin la 
possibilitat de realitzar·los.

Com veus el comerç en el 
futur. Creus que la gent va-
lorarà els productes de pro-
ximitat i el tracte directe 
amb la botiga? 
No és que cregui que la gent 
valorarà, en futur, sinó que 
la gent ja ho està valorant, 
en present.

És veritat que la pandèmia 
a fet augmentar el sector de 
l’e·commerce, però també és 
veritat que ha posat al petit 
comerç en valor ja que en 
moltes poblacions ha estat 
aquest comerç el que ha estat 
més prop dels seus clients...
agafant comandes per telè·
fon, portant·los la compra a 
casa...
Amb la pandèmia també 
hem après que el més im·
portant són les persones i 
en això ningú ens guanya, és 
el nostre gran valor afegit. 
Que el nostre client entri en 
el nostre comerç i sapiguem 
qui és, què és el que més li 
agrada, com és la seva famí·
lia… això no té preu.
També hem vist la impor·
tància de consumir d’una 
manera més sostenible i per 
això no hi ha res millor que 
comprar el més a prop de 
casa que puguem  i a Cape·
llades tenim de tot per fer·
ho possible.
Adaptar·nos als nous temps 
i a les noves tecnologies? Per 
descomptat, però sempre 
mantenint la nostra essèn·
cia... El comerç de Capella·
des sempre serà un comerç 
proper, familiar i sempre al 
servei dels nostres clients 
que ja són amics.
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