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VAL D’ARAN: TREBALLAR PLEGATS
PER AL COMERÇ DE PROXIMITAT

Manel Llaràs
President de
PIMEComerç Lleida

La Val d’Aran reuneix unes característiques que la fan singular, amb un espai de
naturalesa privilegiada d’una gran bellesa, acompanyat d’uns serveis de qualitat
que la situa com a referent mundial de
destinació turística.
Aquest gran atractiu fa que un nombre
important de persones visitin la Val, que
compta, a més, amb l’estació d’esquí de
Baqueira-Beret, que ofereix els més alts
estàndards de qualitat i que genera un
flux de persones que convé aprofitar
tant a nivell turístic com comercial.
Ens trobem en un bon moment per treballar conjuntament d’una manera
coordinada: el comerç de la Val, el Govèrn d’Aran i PIMEComerç, respectant les
singularitats de les diferents zones de la
Val d’Aran que tenen un perfil de clients
o consumidors diferent, i desenvolupant
accions de dinamització conjunta en
què PIMEComerç pot aportar la seva
experiència i fer d’interlocutor entre els
actors implicats.
Tot això en benefici del comerç de proximitat, que cohesiona i enriqueix els nostres pobles i ciutats.
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La conselhera de Turisme i Desenvolupament Econòmic
del Govèrn d’Aran rep PIMEComerç Lleida
El president i el coordinador
territorial de PIMEComerç Lleida,
Manel Llaràs i Pedro Garcia, i la
secretària territorial de PIMEC,
Anna Torres, van desplaçarse a la Val d’Aran per trobar-se
amb la conselhera de Turisme i
Desenvolupament Econòmic del
Govèrn d’Aran, Anna Díaz (a la
imatge, en primer terme al costat de Manel Llaràs). La reunió va servir per posar
en relleu que PIMEComerç Lleida i el Govèrn d’Aran comparteixen la voluntat
de potenciar al màxim el comerç de proximitat del territori, sense perdre de
vista les seves singularitats. La reunió va ser molt profitosa per a ambdues parts.

Reunió de PIMEComerç Lleida amb les associacions de
comerciants de Bossòst i de Vielha Mig Aran
PIMEComerç Lleida s’ha reunit
recentment a la Val d’Aran amb
els seus associats, l’Associació
de Comerciants i Empresaris de
Bossòst (a la imatge, segon per
l’esquerra, el seu president, Javier
Safont) i l’Associació Comerç i
Empreses de Vielha Mig Aran. A la
trobada es va abordar la possibilitat d’emprendre accions conjuntes de dinamització comercial. Una dinamització que tindrà en compte tant les característiques comunes del comerç a tot
el territori aranès (l’orografia, el turisme, l’estacionalitat...), com les singularitats i
problemàtiques concretes de cada nucli en particular.

El programa Cafeïna de Lleida TV, des de la Val d’Aran
La tertúlia que PIMEComerç Lleida patrocina a Lleida Televisió va
realitzar una edició especial des
de la Val d’Aran el passat 9 de
març. Van participar-hi, a més del
president de PIMEComerç Lleida,
la conselhera de Turisme i Desenvolupament Econòmic de la Val
d’Aran, Anna Díaz, i el president
de l’Associació Comerç i Empreses de Vielha Mig Aran, Antoni Beso, i va ser
conduïda pel periodista Òscar Fernández. Aquesta edició especial del programa Cafeïna (on PIMEComerç Lleida col·labora des del 2014) va tractar de la
situació del comerç a la Val d’Aran, recollint els punts de vista de tots els presents a la tertúlia. Podeu veure el programa a http://lleidatelevisio.xiptv.cat/
cafeina/capitol/tertulia-pimec-comerc-lleida-dirigida-per-oscar-fernandez
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