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PIMEComerç Lleida rep una Menció Especial a la Nit del Comerç
La patronal territorial de Lleida de 
PIMEComerç va rebre, el passat 
divendres 29, una Menció Especial 
de Reconeixement Col·laborador 
durant l’acte de la Nit del Comerç a 
Balaguer, emmarcada dins de la 3a 
Setmana del Comerç de Catalunya. De 
PIMEComerç Lleida es va destacar 
el gran suport que dona al comerç 
del territori i a la formació de les 
petites empreses. L’Associació de 
Comerciants de Balaguer entrega 
anualment aquests guardons en què, 
entre d’altres, es premia el negoci més 
emprenedor, el més innovador, o el 
comerç més sostenible.

IV Jornada sobre el top manta
Ahir dimecres 3 d’abril es va celebrar, 
a l’hotel Le Meridien Ra del Vendrell, 
la IV Jornada sobre el fenomen 
del top manta organitzada per 
l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i l’Ajuntament del Vendrell, 
en la qual es va tornar a analitzar el 
fenomen des de diferents vessants, 
amb la voluntat de fer-hi front i donar 
a conèixer diferents experiències. 

El president de PIMEComerç Tarragona Florenci Nieto, va participar en la taula rodona 
“Visions del fenomen des de l’àmbit de la defensa de les marques i del comerç”, on 
es van posar en relleu els elements necessaris per lluitar de forma eficaç contra les falsificacions i 
la venda il·legal, com la definició d’un protocol d’actuació entre administracions i organitzacions 
empresarials per plantar cara al top manta i evitar la proliferació de venedors; la importància 
d’engegar campanyes de sensibilització pedagògica adreçades als infants sobre els perjudicis 
d’aquest fenomen, i la creació de la Taula transversal del comerç amb l’objectiu de combatre’l de 
forma transversal i amb més efectivitat.   

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

REFLEXIÓ GREMIAL

Una de les tasques de les organitzacions sectorials és 
preveure quin serà el futur del sector que representen.

No és fàcil, ho sé; moltes vegades la prospectiva pot 
semblar més una pràctica endevinatòria que no una 
ciència exacta, que tampoc ho és, i per això les deci-
sions que s’han de prendre sovint han d’anar acom-
panyades d’estudis o, si més no, d’algun raonament 
vinculant.

Avui jo demanaria als gremis i associacions de comerç 
que féssim tots una reflexió de cap a on anem, qui-
na perspectiva de futur tenen els nostres sec-
tors, quina és la tasca que hem de dur a terme 
per potenciar i donar continuïtat a les nostres 
organitzacions; i, per sobre de tot, atenent al 
brutal canvi que està experimentant la manera 
de comprar de la societat actual, estem prepa-
rats per ajudar la nostra gent a entendre el can-
vi?

És evident que des de PIMEComerç ens ocupa i pre-
ocupa aquest tema i molt. Nosaltres, com a patronal 
del comerç de Catalunya, tenim la responsabilitat de 
fer-nos totes aquestes reflexions per ajudar a fer que, 
junts, trobem línies de solució per a totes i cada una de 
les necessitats anteriorment plantejades, i ho estem 
fent.

No cal dir que la històrica divisió del petit comerç català 
no ha facilitat gens trobar solucions; no, encara volem 
ser multisigles, encara hi ha organitzacions que són 
com les cases d’aquells pobles d’Almeria on es roda-
va l’spaghetti western, molta façana i res darrere. Crec 
que cal començar a demanar qui és qui, qui treballa o 
qui fa només el fatxenda, crec que les administracions 
han de començar a demanar un retorn, feina feta, a 
canvi de les subvencions que rebem, perquè això de 
posar-nos tots al mateix sac només fa que perjudicar 
el sector globalment i avui el temps corre massa ràpid 
per a entretenir-nos només a anar d’aquí cap allà es-
calfant cadires.

Llei balear de residus
El passat 29 de març Rezero va organitzar 
la presentació de la Llei de Residus i Sòls 
Contaminants de les Illes Balears, a càrrec de 
Sebastià Sansó, director general d’Educació 
Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del 
Govern Balear. Posteriorment es va fer el 
debat “Llei balear de residus: el marc 
normatiu per assolir el residu zero”, 
amb la participació del president de 
PIMEComerç Girona, Josep M. Vergés, i 
moderat pel periodista especialitzat en medi 
ambient de La Vanguardia Antonio Cerrillo.
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