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Amb el suport:

Abordem la problemàtica del Top Manta
Aquest dijous s’han reunit el president 
de PIMEComerç, Àlex Goñi, el president 
de PIMEComerç Tarragona, Florenci 
Nieto i el president de PIMEComerç 
Girona, Josep Maria Vergés, per acordar 
estratègies davant la problemàtica 
emergent del Top Manta a tot Catalunya.

L’enorme frau que significa la venda 
il·legal, junt amb la deixadesa total 
de les diferents administracions, ha 
fet necessari que els presidents dels territoris de la costa catalana es trobessin 
per definir les línies d’actuació que PIMEComerç hauria de seguir davant la 
proliferació indiscriminada d’aquesta problemàtica social i política.
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PIMEComerç Lleida celebra el seu Consell de Comerç  
El passat 17 d’octubre 
PIMEComerç Lleida va celebrar 
el seu Consell de Comerç, 
presidit per Fèlix Larrosa, 
alcalde de Lleida, i al qual van 
assistir representants de les 
associacions de la demarcació. 
El president de PIMEComerç 
Lleida, Manel Llaràs, i el director 
de PIMEComerç, Miquel de 
Garro, van ser els encarregats 
de presentar el Consell, que 

també va comptar amb l’assistència del tinent d’alcalde i regidor de Promoció de 
la Ciutat i Comerç, Rafael Peris.

En el punt primer de l’ordre del dia, es va presentar Feiwei Zheng, president de 
l’Associació de Paisans Xinesos a Lleida, i Elia Jódar, presidenta de l’Associació 
Cappont Comerç i Serveis, ambdues de recent incorporació a PIMEComerç. 
Altres temes tractats van ser la presentació de l’estructura de PIMEComerç 
Lleida; la incorporació de la figura del Defensor de l’Associat, que recau en 
Eva Ramos (membre del comitè de PIMEC); les modificacions i l’estat actual 
d’aplicació de la llei de comerç, així com l’explicació del pla de l’estació.

El celler Clos Galena, guardonat als Premis Pimes 2018
El celler Clos Galena del Priorat, soci de 
PIMEComerç, ha estat guardonat amb el 
premi a la qualitat lingüística en el món 
empresarial en la 31a edició dels Premis 
Pimes de PIMEC, que es va celebrar el 
passat 10 d’octubre i que reconeix les 
millors iniciatives empresarials de l’any.

Clos Galena és un petit celler de la DOQ 
Priorat que aconsegueix transmetre la 
cultura, la terra i el paisatge del Priorat 

a través dels seus vins. La seva experiència al llarg dels anys ha consolidat un 
projecte que en l’actualitat va molt més enllà de l’elaboració de vins i que aposta 
pel foment de la llengua catalana com a part indissoluble de la història i el 
patrimoni de la regió del Priorat.

EL VALOR DEL SOL

Arran de la decisió de la Comissió Europea d’eli-
minar el canvi horari d’estiu/hivern en els estats 
membres de la Unió, des de PIMEComerç vam 
dur a terme una consulta entre els nostres as-
sociats (preeminentment col·lectius) per tal 
d’analitzar quin és el parer majoritari del sector 
del petit comerç de Catalunya.
El resultat ha estat bastant diàfan pel que fa a 
la preferència de l’horari d’estiu envers l’horari 
d’hivern. Concretament, un 73,78% dels con-
sultats està a favor de suprimir el canvi horari, i, 
per tant, d’establir un horari únic durant tot l’any. 
D’aquest 73,78%, un 74,52% tria com a pre-
ferència mantenir l’horari d’estiu (GMT+2), més 
que no pas el d’hivern.
Per què? Doncs ben senzill; aplicar l’horari d’hi-
vern tot l’any implicaria que, durant els mesos 
d’hivern, el sol sortís entre les 8h-8.15h i es pon-
gués entre les 17.15h-17.30h. I durant els mesos 
d’estiu, que el sol sortís a les 5.15h-5.30h i es 
pongués entre les 20-20.30h.
Per contra, aplicar l’horari d’estiu durant tot l’any 
implicaria que, durant els mesos d’hivern, el sol 
sortiria a les 9-9.15h i es pondria a les 18.30-
19h. I durant els mesos d’estiu, el sol sortiria a 
les 6.30-7h i es pondria a les 21.15-21.30h.
En aquest sentit, el sector del comerç és evident 
que veu com un clar avantatge poder gaudir 
d’un major nombre d’hores de llum a la tarda, ja 
que és quan l’activitat econòmica esdevé més 
dinàmica i rendible. De fet, les hores de llum 
solar són un element competitiu increïblement 
envejat pels països d’arreu d’Europa (sobretot 
els del nord), que hauríem de saber aprofitar i 
no pas menystenir.
Per últim, cal recordar que el comerç i els serveis 
tenen un gran impacte en l’economia catalana: 
aporten prop del 13% del PIB i donen ocupa-
ció a més de 440.000 persones, de les quals 
300.000 en el comerç al detall, que representen 
un 16% de llocs de treball de Catalunya. El con-
sum privat té el pes principal en el consum del 
país (aporta més del 70% del PIB). A més a més, 
cal tenir en compte que actualment el 50% del 
consum es produeix de 12 a 14h i de 19 a 20h.
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Director PIMEComerç


