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Nova incorporació a PIMEComerç Lleida: l’Associació de 
Comerciants i Empresaris de Magraners

 
L’Associació de Comerciants 
i Empresaris de Magraners 
s’ha incorporat a PIMEComerç. 
L’entitat, que va néixer fa un any, 
agrupa la pràctica totalitat de 
negocis del barri lleidatà de Ma-
graners. El president de PIMECo-
merç Lleida, Manel Llaràs (a la 
imatge, al costat de la presiden-

ta de l’associació, Loli Garzón, amb el coordinador territorial, Pedro Garcia, 
i tres integrants de l’associació), explica la importància de “donar suport 
a les associacions de comerciants en aquests primers mesos per tal de 
contribuir a la seva consolidació”. Benvinguts a PIMEComerç!
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El tema del “Top manta” ja està agafant una 
dimensió perillosa. Sembla que  les perso-
nes que han de salvaguardar els interessos 
legítims dels empresaris que ens veiem molt 
perjudicats per aquesta pràctica il•legal, pe-
tits botiguers, marxants, restauració, etc., no 
tenen cap intenció d’arribar a un acord per 
solucionar-ho.

Darrerament s’han produït uns fets que des 
del meu punt de vista són molt preocupants: 
en primer lloc, que un grup de persones puguin 
aturar un vol internacional i perjudicar la resta 
d’usuaris perquè no es porti a terme l’extradi-
ció d’una persona al seu país d’origen, i no els  
passi res, trobo que pot crear un precedent 
que en un futur pot ser de dimensions més 
greus, a més de representar un total abandó 
de la defensa dels drets dels altres viatgers.
En segon lloc, els greus problemes del mer-
cat de marxants de l’Hospitalet de l’Infant, 
que  apunten a possibles enfrontaments per 
part dels marxants que paguen a l’ajunta-
ment la taxa corresponent, i la gran quantitat 
de manters que cada diumenge envaeixen el 
seu lloc de venda.

El nou conseller d’interior, Joaquim Forn, és un 
gran coneixedor de la realitat del “Top Manta” 
a Barcelona. Ara esperem que l’actuació dels 
Mossos sigui més contundent contra aquesta 
màfia que està erosionant la credibilitat dels 
nostres polítics envers aquells que esperem 
que compleixin la seva funció de salvaguar-
dar els nostres legítims interessos. Des de Pi-
mecomerç fa anys que estem treballant per 
erradicar aquesta xacra i ho seguirem fent; 
no afluixarem.

L’Associació de Comerciants Del Rec al Roc, de Granollers, 
s’adhereix a PIMEComerç

L’associació Del Rec al Roc -la 
més antiga de Granollers i que 
dona serveis a 32 comerços 
situats al casc històric de la ciutat 
-s’ha adherit a PIMEComerç. A 
l’acte, celebrat a la seu de PIMEC 
a Granollers, hi van assistir el 
president de PIMEComerç Vallès 
Oriental, Carles Gironès, el 

delegat territorial de PIMEC Vallès Oriental, Joan Carles Basi, el president i la 
secretària Del Rec al Roc, Esteve Banús i Rosa Casellas (a la imatge), a més 
de la dinamitzadora de l’associació, Rosa Llobet, i la coordinadora territorial de 
PIMEComerç, Fina Ros. Benvinguts!

PIMEComerç participa a la roda de premsa de la 
Plataforma Afectats pel Top Manta

Un any després de la seva pre-
sentació pública, la Platafor-
ma Afectats pel Top Manta ha 
celebrat una roda de premsa 
per denunciar la manca de so-
lucions al problema de la venda 
il·legal ambulant a Barcelona, 
així com per reclamar a les au-
toritats “actuacions immediates 
i un compromís públic” per lluitar contra aquesta pràctica il·legal “altament 
perjudicial per al teixit comercial de Barcelona i el gaudi de l’espai públic per 
part de la ciutadania”. El secretari institucional de PIMEComerç (a la imatge, 
tercer per l’esquerra), Enric Calvo, va participar a la roda de premsa. 
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EL “TOP MANTA” S’ESCALFA


