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BENVINGUDA
DEL PRESIDENT
Apreciat soci/sòcia.
Des de que vam entrar a formar part de la junta de l'associació,
sempre hem lluitat per a que la comunicació envers l'associat sigui el
més fluida i transparent possible, és per això que treballant amb
aquesta direcció us volem presentar aquest nou butlletí trimestral en
el qual us mostrarem un resum de les actuacions que s'han portat a
terme des de l'associació en tots els àmbits.
Com bé sabeu, l'Associació de comerciants Calella Comercial la
formem un grup de comerciants moguts per unes inquietuds
conjuntes i per uns interessos comuns que són les de poder donar el
màxim dinamisme al comerç de la nostra població i poder unir tot el
teixit comercial de la nostra ciutat. Junts/es volem constituir una eina
on defensem, ajudem, promovem i vetllem pel comerç de la nostra
ciutat.
La nostra activitat gira entorn de la promoció del comerç local de
proximitat, l'organització de campanyes comercials i la dinamització,
entre altres coses; alhora que col·laborem en activitats i actes que es
realitzen a Calella.
Estem passant moments difícils degut a la crisi esdevinguda per la
COVID, però sabem que tenim per endavant molts reptes i molta feina
a fer i que entre totes i tots ho podem aconseguir. Des d'aquí us
animem a col·laborar amb les accions i formacions que s'estan portant
a terme i que de ben segur ens seran molt profitoses.
Com deia Miquel Martí Pol Tot està per fer i tot és possible.
Moltes gràcies a tots/es.

SAPS QUE...
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SAPS QUE...
TENS MOLTS AVANTATGES SI ETS SOCI?
FORÇA

IMATGE DE MARCA

Formar part d'un col•lectiu d'empresaris/
àries que com més gran siguem més força
tindrem per defensar el nostre sector
davant les administracions.
Lluitem per enfortir el sector comercial amb
una estratègia basada en la qualitat, la
sostenibilitat i el treball conjunt.

Disposar d'un adhesiu identificador de
pertinença a l’associació a l'entrada de
l'establiment.

INFORMACIÓ
Estar informat, a través de diferents canals
de comunicació de d’allò que sigui d'interès
per a la nostra activitat econòmica (cursos,
convocatòries de subvencions, comunicats
de la policia local i mossos d'esquadra,
normatives, actual situació per la COVID19,
entre molts altres).

CAMPANYES
Dret a participar en les campanyes de
dinamització comercial: punt de llibre, fira
de setembre, sumaquilòmetres de Nadal,
Campanyes digitals, les botigues al carrer,
entre d’altres.

WEB I XARXES SOCIALS
Disposem d'una pàgina web de l’associació
i presència en diferents Xarxes socials en
les quals el soci/a també en sou

REPRESENTACIÓ
Participar en les comissions que convoqui
l'ajuntament relacionades amb la nostra
activitat economò̀mica: taula de comerç,
comissions econòmiques i de mobilitat i
Seguretat, entre altres.
I tenir representació dins d'associacions
com l´
'ATC (Associació Turística de Calella).

PIMECOMERÇ
Estar associat a la 1ª Patronal catalana que
defensa els interessos de la petita i mitjana
empresa de Catalunya.
És

un

interlocutor

molt

vàlid

davant

de

l’administració en la defensa dels nostres
interessos,

a

més

podràs

rebre

ASSESSORAMENT jurídic gratuït a través de
l’associació.

protagonista.
Formem i/o assessorem perquè puguis
tenir un millor posicionament a Google i
Google MyBusiness.

SOLIDARITAT I COL·LABORACIÓ
Col·laboració amb diferents entitats i
associacions del municipi en activitats
solidàries.

ATENCIÓ I SERVEI
Des de l’associació estem a la vostra disposició
davant

de

qualsevol

dubte,

consulta

o

aclariment, ja sigui per temes relacionats amb
el vostre establiment o de l'associació.

SAPS QUE...
TENS AVANTATGES ECONÒMICS?
Convenis amb diferents entitats: privilegis, avantatges i prestacions
especials als socis/es:
Entitats bancàries amb reducció de tarifes (Datàfons TPV, Costos de
manteniment, Targeta de crèdit, etc…)
Assegurança amb Asseguris-Grup Serhs amb unes condicions
especials
Elaboració de plans de riscos laborals.
Assessorament sobre protecció de dades

Activitats de dinamització comercial i formacions:
Tarifes reduides de les bosses corporatives de l'associació.
Gratuïtat a la Botiga al Carrer
Pots ser beneficiari i rebre els vals de compra de diferents
campanyes organitzades per l'ACC
Gratuïtat a cursos que ofereix l'ACC
Gratuïtat a cursos que ofereix PIMEComerç
Presència a la pàgina web de l'ACC

SAPS QUE...
ENS FORMEM CONTINUAMENT
La formació és una eina clau per
ajudar a les empreses a assolir els
seus

objectius

de

creixement

i

posicionament en un mercat en canvi
constant.
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SAPS QUE...

HEM ORGANITZAT I PARTICIPAT EN...
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TENIM PRESÈNCIA A L'INSTAGRAM I XXSS

I COMPARTIM DIA A DIA LES VOSTRES PUBLICACIONS
SI ENS ETIQUETEU A @CALELLACOMERCIAL

SAPS QUE...

ASSISTIM I PARTICIPEM A REUNIONS
IMPORTANTS PER A TOTES I TOTS NOSALTRES

Taula de comerç amb el govern municipal, agents econòmics i
partits polítics de l'Ajuntament.
Departament de comerç de la Generalitat (Subvencions)
Departament de comerç de la Diputació (Justificació subvenció 2020,
programa APROPTEU...)
PIMEComerç (consells d'associacions i altres)
Gestvia per la tarifa especial de l'Associació.
Projecte repartiment a domicili a Calella.
Reunions amb comerciants de Calella (socis i no socis) i l'Ajuntament
per tractar la seguretat del centre comercial.
Diverses reunions informatives i assessoraments per a la
implementació d'una targeta de fidelització local per tot Calella.
Trobada informativa per a la implementació d'un software intern pel
control dels i les associades.
Contacte diari amb l'Ajuntament.

DONEM LA BENVINGUDA
ALS NOUS SOCIS/ES 2021

PARAFARMACIA
MI FARMA ONLINE
C/Església 134

MATSURI CÒMICS
C/Església 197 y 211

DIVER 3
C/Església 333

TOP ART GRUP
C/Sant Antoni 70-72

EL MÓN DEL CABELL
C/Sant Joan 55

SANDRA CAPRITXETS
C/Església 225

OLEO & TECA
C/Església 58

INSTITUT
ODONTOLÒGIC

C/Església 309

