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Amb segell propi:
El comerç de proximitat,
en constant evolució.

pimecomerc.org

Opinió

Notícies

JA HEM TORNAT!

Els empresaris xinesos de Lleida entren a formar part de
PIMEComerç
L’Associació de Paisans Xinesos
de Lleida, que representa 200
empreses de diversos sectors
comercials (basars, comerç tèxtil,
alimentació, restauració, etc.), van
incorporar-se a PIMEComerç el
passat dia 3 de setembre. Les dues
organitzacions portaran a terme
accions per millorar la integració
d’aquest important col·lectiu en el
teixit associatiu i empresarial de
les Terres de Lleida.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Sí, ja hem tornat després d’unes vacances que ens feien molta falta. L’any passat no va ser fàcil per a PIMEComerç;
més ben dit, va ser nefast: el traspàs
de l’Enric ens va trasbalsar molt, va ser
molt cruel, difícil d’entendre i d’acceptar, però el temps segueix inexorablement el seu immutable camí i ens porta
a haver de prestar atenció a temes que
van sorgint i que fan que el dol que tens
quedi viu però quiet en un racó del cor.
Tampoc ha estat un any de recuperació dels nostres comptes de resultats,
així ho indiquen les enquestes i els diferents estudis estadístics. És clar que
molts són els elements que incideixen
en aquesta manca de recuperació: l’increment de les vendes online, la precarietat laboral, la inseguretat política,
i, sens dubte, un cert canvi d’hàbits
socials que prioritzen més la renda familiar disponible amb altres coses, bàsicament amb el turisme.
Tot i així aquí ens teniu, disposats, com
sempre, a treballar de valent per al
comerç català. La nostra és una responsabilitat molt gran, el fet de ser la
patronal de referència del comerç ens
obliga a molt; de feina en tenim i ja la
vàrem pautar abans de vacances: digitalització, formació, reforçament institucional i suport a l’associacionisme
són unes línies de futur prou importants
per treballar i així ho farem.
Benvinguts al nou any!!!

Manel Llaràs, president de PIMEComerç Lleida, destaca la gran importància
que té aquest col·lectiu per a l’economia del territori i el valor que aporta, tant
en la dinamització dels barris com en la creació de llocs de treball.

PIMEComerç i l’Ajuntament de Premià de Mar signen un
conveni per potenciar el comerç del municipi
PIMEComerç Maresme i Barcelonès
Nord i l’Ajuntament de Premià de
Mar van signar el passat dia 18
un conveni de col·laboració per
potenciar el comerç del municipi. El
conveni té com a finalitat contribuir
al desenvolupament econòmic
i estratègic de Premià de Mar,
incrementant la competitivitat de
les empreses en l’àmbit del comerç
urbà de proximitat.
A l’acte de signatura hi van assistir el president de PIMEComerç Maresme i
Barcelonès Nord, Carles Gironès i Batllori, i l’alcalde, Miquel Àngel Méndez,
a més del regidor de Promoció Econòmica, David Gutiérrez. També hi va
ser present la vicepresidenta de Comerços Associats de Premià i sòcia de
PIMEComerç, Núria Vázquez.

PIMEComerç Tarragona celebra el seu Consell de Comerç
Dimecres passat es va celebrar el
Consell de Comerç de Tarragona. El
president de PIMEComerç Tarragona,
Florenci Nieto, el president de
PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta i
el director de PIMEComerç, Miquel
de Garro, van donar la benvinguda
a tots els membres del Consell.
L’acte va comptar amb la presència
de la nova incorporació al Consell,
l’Associació de Dones Empresàries i
Emprenedores de les Comarques de
Tarragona (ADEE-BPW), representades per Patricia Anton.
Amb el suport:

pcomerc@pimec.org
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