nota de premsa
RETAILcat s’incorpora a IRE per fer lobby a Europa

RETAILcat s’ha incorporat oficialment a Independent Retail Europe (IRE) aquest
mes d’abril.
L’objectiu és compartir projectes i treballar conjuntament accions de lobby a
nivell europeu. Garantir l’equitat contributiva és un dels primers àmbits
d’actuació.
RETAILcat presentarà a Europa les conclusions del Think Tank: el paper del retail
a la ciutat del 2030.
17 d’abril de 2019

RETAILcat col·labora amb INDEPENDENT RETAIL EUROPE (IRE) des de l’any passat i ara formalitza la
seva incorporació com a entitat associada. “IRE és el partner adequat perquè treballa en la mateixa
direcció que nosaltres, en garantir i defensar la riquesa que suposen les petites i mitjanes empreses
del retail a Europa, que són la majoria” ha afirmat Joan Carles Calbet, President de RETAILcat.
L’IRE treballa especialment per garantir:
•
•
•
•
•
•

el desenvolupament local i la importància del retail especialment a petits i mitjans municipis
el creixement i la competitivitat de les petites i mitjanes empreses
la capacitat d’elecció pel consumidor, amb una oferta suficient i diversa
la sostenibilitat
l’emprenedoria al sector del retail
un mercat divers i més competitiu

Una de les primeres accions serà la participació de RETAILcat a la sessió de cloenda del programa
“Revitalizing and modernising the small retail sector” el proper 16 de maig a Bucarest.
En aquesta sessió organitzada per la DG Grow de la Comissió Europea, RETAILcat presentarà les
conclusions del Think Tank “El paper del retail a la ciutat del 2030”. “Creiem que és una molt bona
ocasió per compartir el treball realitzat i també per plantejar accions conjuntes per fer front als
reptes del sector per als propers anys” afirma Calbet.

Sobre RETAILcat
RETAILcat representa 40.000 establiments comercials repartits per tot el territori català (més del 40%), que
dóna feina a 245.000 persones, el 50% de treballadors del retail de Catalunya, representant conjuntament
més del 8% del PIB català. RETAILcat representa a: Cecot, Comertia i Fundació Barcelona Comerç.
Entitats col·laboradores: ANCECO i CEDAC.
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