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Presentació
El 2017 la creació de RETAILcat va suposar una fita històrica al nostre sector perquè per
primera vegada diverses associacions s'alien per unificar criteris i per posar una veu conjunta
en tot l'univers del retail actual i de futur.
Cecot Comerç, Comertia, la Fundació Barcelona Comerç i la Fundació Comerç Ciutadà
hem seguit treballant aquest 2018 per a constituir una entitat contemporània, àgil i amb voluntat
de fer xarxa, amb un nou model de governança i un nou model per afrontar els reptes del sector.
Aquest any hem formalitzat també un acord de col.laboració amb Anceco i amb Cedac. El
retail és un sector econòmic emocionant, divers, dinàmic i en constant transformació.
Les associacions que formem RETAILcat representem aproximadament uns 40.000 punts de
venta, és a dir, gairebé un 40% dels establiments comercials de Catalunya. En el cas de
Barcelona, representem a la majoria de eixos de la ciutat.
Igualment, el conjunt d’entitats que formem RETAILcat representem aproximadament uns
245.000 treballadors, el que suposa gairebé un 50% dels empleats del sector a Catalunya.
I la nostra activitat econòmica suposa aproximadament el 8% del PIB de Catalunya.
La tipologia dels membres de RETAILcat és TERRITORIAL, SECTORIAL o
EMPRESARIAL. És a dir, Associacions d’eixos comercials, Associacions de diferents sectors
i Associacions d’empreses.
Com vem manifestar des del naixement de RETAILcat, tenim una voluntat integradora, estem
OBERTS i volem donar cabuda a totes les organitzacions del retail català que comparteixin la
mateixa visió i objectius. El nostre logotip incorpora una SIGMA, el símbol del SUMATORI,
perquè el que volem és SUMAR esforços i SUMAR sinèrgies.
La nostra visió de RETAILcat és treballar per ser el lobby per fomentar eixos comercials
compactes i competitius, la cooperació entre empreses i l’equilibri de formats i d’oportunitats;
aglutinar i potenciar el talent per esdevenir el think tank del retail català; i divulgar les bones
pràctiques del sector, prestigiant l’ofici de retailer.
Aquest és un projecte il·lusionant. Sabem que tenim molts reptes per endavant i molta feina a
fer; ho assumim amb responsabilitat i amb una visió creativa i constructiva. Ens estimem el
retail i volem que el retail català sigui un referent arreu.
Joan Carles Calbet, President
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Recull cronològic
Gener
• 24/01/18, Reunió amb el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de
Catalunya, per explorar vies de col·laboració
• 31/01/18, Reunió amb D. Antonio García Rebollar, Director General de Política
Comercial y Competitividad, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad per
demanar el suport a la figura del BID com a eina pel sector del retail
Febrer
• 08/02/18, Reunió amb la periodista de La Vanguardia experta en retail, Aintzane
Gastesi
• 08/02/18, Reunió de la Junta RETAILcat
• 12/02/18, Reunió amb Joan Martí, Gerent de Dinamització de Clústers d’ACCIÓ
• 13/02/18, Reunió amb el periodista de RAC1 Joan Maria Morros, Cap d’informatius
• 26/02/18, Reunió de tècnics de les entitats que formem RETAILcat
Març
• 13/03/18, Reunió amb Isaac Albert, Diputat delegat de comerç de la Diputació de
Barcelona
• 19/03/18, Participació a la inauguració de la 2a Setmana del Comerç organitzada pel
CCAM – Generalitat de Catalunya
• 20/03/18, Presentació de l’estudi: Què fem amb els locals comercials buits de
Catalunya ubicats a zones no comercials? - Realitzat conjuntament amb Amat
Immobiliaris.
Abril
• 06/04/18, Reunió de tècnics de les entitats que formem RETAILcat
• 12/04/18, Reunió conjunta amb Amat Immobiliaris a l’APCECAT Associació de
Promotors de Catalunya, per presentar l’informe sobre els locals buits
• 20/04/18, 1era sessió del Think Tank RETAILcat: el paper del retail a la ciutat del 2030.
Sessió a EADA sobre geopolítica amb Jordi Molina.
• 27/04/18, Reunió amb el Consorci de la Zona Franca per definir la participació a la
propera fira eDelivery Barcelona
Maig
• 09/05/18, Reunió amb Else Groen, Directora de Independent Retail Europe
• 17/05/18, 2a sessió del Think Tank RETAILcat: el paper del retail a la ciutat del 2030.
Sessió a EADA sobre transformació digital amb Genís Roca
• 17/05/18, Reunió de la Junta RETAILcat
• 22/05/18, Reunió amb Cedac per explorar vies de col·laboració
• 23/05/18, Primera reunió de treball amb l’equip de Fira de Barcelona que prepara la
primera Retail & Brand Experience World Congress pel 2019.
Juny
• 06/06/18, Fira eDelivery Barcelona, RETAILcat modera la taula rodona “Last mile, on
demand, same day & instant delivery”
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•
•
•
•

08/06/18, Reunió de tècnics de les entitats que formem RETAILcat
14/06/18, 3a sessió del Think Tank RETAILcat: el paper del retail a la ciutat del 2030.
Sessió a EADA sobre smart cities amb Boyd Derek Cohen
21/06/18, Participació a la celebració del 20è aniversari d’ANCECO a Madrid
22/06/18, Reunió amb els periodistes d’Expansión Catalunya Sergi Saborit i Gabriel
Trindade

Juliol
• 05/07/18, Reunió de amb l’àrea de Retail i Consum de l’Institut Cerdà
• 19/07/18, 4a sessió del Think Tank RETAILcat: el paper del retail a la ciutat del 2030.
Sessió a EADA sobre nous models de negoci amb Enric Jové
• 19/07/18, Reunió amb Value Retail per la proposta d’un programa de formació per a
tot el retail de Catalunya, seguint el model que s’aplica a La Roca Village
• 24/07/18, Reunió amb la Ministra Reyes Maroto i la Delegada del Gobern a Catalunya
• 24/07/18, Participació a l’acte de presentació de resultats del Projecte Reempresa de
Cecot al Palau de Pedralbes
Setembre
• 07/09/18, Participació a la reunió de la Plataforma Top Manta: seguiment i
plantejament de properes accions
• 13/09/18, Reunió amb la Consellera d’Empresa Àngels Chacón
• 19/09/18, 5a sessió del Think Tank RETAILcat: el paper del retail a la ciutat del 2030.
Sessió a EADA sobre design thinking amb Franc Ponti
• 27/09/18, Presentació del projecte de l’Observatori de la Fundació Comerç Ciutadà a
la Junta de RETAILcat
Octubre
• 09/10/18, Participació als Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial i als Establiments
Comercials Centenaris
• 23/10/18, Participació a la Nit de l’Empresari de Cecot al Teatre Nacional
• 30/10/18, Reunió de tècnics al CCAM per a la preparació de la llei de BIDs
• 31/10/18, Signatura de l’acord de col·laboració amb Anceco
Novembre
• 06/11/18, Participació a la Jornada de Comertia “Valors per competir”
• 07/11/18, Reunió amb el periodista de TV3 Albert Closas
• 07/11/18, Reunió de la Junta RETAILcat
• 09/11/18, Participació a la Jornada del Col·legi d’Economistes
• 12/11/18, Participació a la Jornades de Vitrines d’Europe, organitzades per la Fundació
Barcelona Comerç
• 14/11/18, Reunió amb Pau Villòria Comissionat de la Presidència per al Desplegament
de l'Autogovern
• 16/11/18, Reunió de tècnics al CCAM per a la preparació de la llei de BIDs
• 22/11/18, Participació al Congrés Nacional d’Anceco
• 22/11/18, Reunió amb l’Alcaldessa de Barcelona, Sra. Ada Colau
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•

30/11/18, Participació a les jornades per a tècnics d’administració local de la província
de Girona, organitzades a Lloret de Mar

Desembre
• 03/12/18, Signatura del conveni de col·laboració amb Cedac
• 11/12/18, Trobada de les entitats del sector del comerç “Taula de Comerç”
• 12/12/18, Reunió de tècnics al CCAM per a la preparació de la llei de BIDs
• 12/12/18, Reunió al CTTI amb David Ferrer, Secretari Telecomunicacions,
Ciberseguretat i Societat Digital Generalitat Catalunya
• 17/12/18, Reunió de Junta i sopar de Nadal
• 18/12/18, Reunió a la Conselleria d’Empresa per a garantir la normalitat al sector el
21D
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Àmbits d’actuació

RETAILcat es presenta amb la voluntat d'esdevenir la representació més innovadora del
comerç català, incorporant a la seva visió com a senyes d'identitat pròpia:
•

La divulgació i prestigi de l'ofici del retailer, mitjançant la professionalització
del sector, l'aplicació de bones pràctiques i la consecució d'un sector model i
referent.

•

La promoció del talent en forma d'innovació, formació, tendències,...

•

L'establiment de RETAILcat com a lobby del sector del retail català a favor
d'uns eixos comercials i operadors competitius, i per tal d'influir, també, en la
presa de decisions relatives als aspectes que tenen a veure amb les activitats
comercials de les ciutats catalanes.
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Comunicació
Web
http://www.retailcat.org

Xarxes socials
https://twitter.com/RETAILcatalunya
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Recull de premsa
Alguns articles sobre RETAILcat apareguts durant l’any 2018 en premsa

DIARI ARA
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LA VANGUARDIA
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LA VANGUARDIA
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Comptes Anuals
Compte de Resultats 2018

Ingressos
Ingressos per quotes de socis
Ingressos per subvencions

47.313,90€
11.650,00€
35.663,90€

Despeses
Serveis de coordinació, assessorament
comptable-fiscal i comunicació
Projectes 2018

49.519,79€

Resultat

(2.240,47€)
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29,019,79€
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