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NOTA DE PREMSA 

EL DIRECTOR GENERAL D’ANFISA COMPARTEIX LA SEVA EXPERIÈNCIA AMB 
D’ALTRES COMERCIANTS I EMPRESARIS A PIMEC LLEIDA 

L’activitat, que forma part del cicle PIMEC Experiències, s’ha dedicat per primera 
vegada a un comerciant amb motiu de la celebració de la Setmana del Comerç  

 

Lleida, 20 de març de 2018.- Amb motiu de la celebració de la Setmana del Comerç, 
ahir dilluns es va celebrar a PIMEC Lleida una edició del cicle mensual PIMEC 
Experiències que, per primer cop, es va dedicar a escoltar el testimoni d’un empresari 
del sector comerç. En concret, es tractava d’Antoni Figueras, director general 
d’ANFISA i ex president de l’associació de comerciants Foment Targarí.  

 

L’acte va aplegar un grup de comerciants que van voler compartir experiències amb 
Antoni Figueras. El director general d’ANFISA va explicar com ha estat la seva 
trajectòria professional, i quins obstacles ha hagut de superar fins arribar a consolidar 
la seva empresa de venda de material de papereria i articles d’oficina (ANFISA supera 
el 90 anys d’història i és cofundadora del grup Makro Paper). 

 

Entre d’altres qüestions, Antoni Figueras va destacar que el fet de ser una empresa 
“gairebé centenària, líders a Catalunya en el sector papereria, ha estat possible a base 
d'esforç, saber escoltar el client i anar adaptant l'empresa als nous temps”. De la seva 
banda, el president de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, va assenyalar que “per al 
futur del comerç no importa la mida de l'empresa, sinó la capacitat que tinguin els 
petits empresaris de comerç d’adaptar-se a un entorn canviant”. 

 

PIMEC Experiències és un cicle de sessions de treball mensuals que organitza PIMEC 
Lleida i que vol, mitjançant l’establiment d’un espai de confiança i complicitat, que els 
empresaris del territori puguin debatre sobre situacions i problemàtiques del dia 
a dia. La trobada d’aquest dilluns va finalitzar amb una sessió de networking entre els 
participants. 

 

Adjuntem una imatge del PIMEC Experiències d’ahir. 

 

 

 

 

 
PIMEComerç és la patronal del sector del Comerç de la Micro, Petita i Mitjana 

Empresa de Catalunya i, amb els seus socis col·lectius, arriba als 45.000 comerços 
associats. 

 


