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Amb el suport:

Amb segell propi:
el comerç de proximitAt, 
en constAnt evolució.

pimecomerc.org

el comerç perifèric de lleida es reivindica i vol donar a 
conèixer les seves problemàtiques

El dia 9 va tenir lloc una roda de premsa 
organitzada per PIMEComerç Lleida 
amb l’objectiu que el comerç perifèric 
de la comarca pogués donar a conèixer 
la situació d’entitats municipals 
descentralitzades com raimat, sucs 
i la partida de llívia, reclamant línies 
d’actuació que ajudin a dinamitzar els 
seus comerços i reivindicar així la seva 
importància a la comarca.

La roda de premsa es va dur a terme de la mà del president de PIMEComerç Lleida, 
manel llaràs, el president de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sucs, guillem 
boneu, omar charah, comerciant de Sucs, i manuel pérez, com a representant 
de Llívia. Llaràs, que va declarar que “en virtut del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament, pimecomerç prestarà servei als comerços d’aquests nuclis de 
població”.

diferents reconeixements de comerç de catalunya reten 
homenatge a la figura de l’enric calvo

Aquesta setmana han tingut 
lloc els actes de lliurament 
dels premis nacionals a la 
iniciativa comercial i distinció 
als establiments comercials 
centenaris, atorgats per la 
Generalitat de Catalunya, i els 
premis pimes de pimec, en què 
anualment la patronal lliura els 
seus guardons.

El primer acte, el passat dia 9 d’octubre, va tenir lloc al Palau de la Generalitat i va 
venir de la mà del president de la Generalitat, Quim torra, la consellera d’Empresa 
i Coneixement, Àngels chacón, i la directora general de Comerç, muntsa vilalta. 
Ells van ser els encarregats de fer un reconeixement pòstum a la figura de l’enric 
calvo, que ens va deixar el passat mes d’abril de 2018, i d’homenatjar, així, la seva 
trajectòria professional sempre relacionada amb el suport al teixit econòmic i 
associatiu català.

El segon acte, ahir a la nit, va ser 
en el transcurs de la 31ª edició 
dels Premis Pimes de PIMEC, 
presidida també pel president 
de la Generalitat de Catalunya, 
Quim torra, en el marc del sopar 
anual de l’entitat. El premi, lliurat 
pel president de PIMEC, Josep 
gonzález, i el de PIMEComerç, 
Àlex goñi, en la categoria de 
reconeixement en el comerç, 
es va concedir a la seva família 
per honorar la trajectòria de l’Enric com a secretari institucional de PIMEComerç, 
entitat de la qual formava part des de feia més de 25 anys.

Àlex goñi
president de pimecomerç

interinitAt polÍticA

Doncs sí, comença a ser preocupant la per-
cepció d’interinitat que els governs, tant de 
catalunya com d’espanya, estan generant; 
els rumors de noves eleccions són constants. 
Que els governs han de fer política s’entén, 
però que només pensin en la seva preocupa-
ció política, no.

Les persones que han estat escollides per go-
vernar ho han de fer en el sentit més ampli de 
la paraula, han de vetllar pel conjunt de ciuta-
dans, treballant per fer-los la vida més fàcil i 
més feliç; no poden estar segrestats per posi-
cionaments polítics o personals que perjudi-
quin la tasca per la qual han estat votats.

Aquesta sensació d’interinitat la recollim de 
les converses amb els nostres socis els co-
merciants i, sobretot, per part de les organit-
zacions de les quals tenim la responsabilitat 
de ser portaveus. Ens preocupa que allò què 
avui podem estar parlant amb un responsable 
polític, dissenyant millores o pactant acords 
amb l’amenaça d’unes eleccions avançades 
pugui quedar en no res.

necessitem estabilitat i pensar en el comerç. 
El comerç català ha passat per anys molt durs 
de crisi, ara pot semblar que la situació econò-
mica està millorant i és ara quan hem de tor-
nar a Catalunya i a Espanya a cercar projectes 
de futur, projectes que han d’anar més enllà de 
la digitalització i els APEU, que també; hem de 
treballar en projectes de formació, de conso-
lidació del teixit associatiu, de professionalit-
zació dels sectors sense perdre, per sobre de 
tot, el contacte físic amb els nostres clients. 
Hem de seguir lluitant per tenir clients físics, el 
dia que els nostres clients siguin només una 
adreça electrònica estem perduts.

i tot això ho hem de fer amb polítics que ens 
entenguin i als quals no haguem d’estar en-
senyant-los cada 2 per 3 què és el comerç i 
quins són els problemes dels comerciants. 
Volem estabilitat i no interinitat, ens me-
reixem decisions sòlides, duradores, de futur, i 
això només s’aconsegueix amb processos de 
govern llargs i amb legislatures completes. La 
resta és perjudicar, i molt, les expectatives de 
millora de les empreses de comerç.

#594  11·10·18


