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Trobada de presidents de PIMEComerç
Aquesta setmana s’ha celebrat una trobada de presidents de PIMEComerç per tal de 

posar en comú els diferents plans d’actuació que s’estan 
duent a terme en els diferents territoris i creuar sinergies 
sobre les activitats que fa la patronal a cada una de les seves 
delegacions. A la reunió hi van assistir Àlex Goñi, president 
de PIMEComerç; Carles Gironès, president de PIMEComerç 
Vallès Oriental- Maresme i Barcelonès Nord; Josep M. Vergès, 
president de PIMEComerç Girona; Joan Caballol, president 
de PIMEComerç Terres de l’Ebre; Florenci Nieto, president 

de PIMEComerç Tarragona; Xavi Olivé, president de PIMEComerç Vallès Occidental, i Iban 
Salvador, president de PIMEComerç Baix Llobregat.

Reunió de la Taula en defensa del comerç legal
El passat dimecres dia 17 PIMEComerç Tarragona va organitzar la segona reunió de la 
Taula en defensa del comerç legal a la seu dels Serveis Territorials de la Generalitat, 
conjuntament amb la Direcció General de Comerç. 
A la trobada hi van assistir la directora general de 
Comerç, Muntsa Vilalta; el president de PIMEComerç, 
Florenci Nieto; la directora dels Serveis Territorials 
d’Empresa i Coneixement a Tarragona, Carmen 
Mansilla; la subdirectora general de Comerç, 
Montserrat Gallardo; el director de PIMEComerç, 
Miquel de Garro; representants d’entitats territorials 
de comerç, de consistoris tarragonins i dels diferents 
cossos policials. La directora general de Comerç va 
explicar els treballs que s’estan impulsant per posar 
en marxa la proposta de protocol de cooperació 
contra el top manta que està enllestint la Direcció General de Comerç de forma conjunta 
amb la Plataforma d’Afectats pel Top Manta, de la qual PIMEComerç forma part, i més 
d’una quarantena d’entitats comercials del territori. La finalitat de la reunió era parlar amb 
diferents representants per tal de proposar-los que també estiguin inclosos en el protocol 
d’actuació. 

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

UN ESTIU DIFERENT?

L’estiu és una època de transformació per 
al comerç català; els canvis d’hàbits familiars, 
les vacances, la calor, la llum, tot això i més 
fa que les botigues intentem adaptar-nos al 
més ràpidament possible a les necessitats 
dels nostres clients, bàsicament en els can-
vis alimentaris, menjant coses més lleugeres 
i fresques, i també en la manera de vestir. 
El nostre component mediterrani fa que es-
timem els carrers, les terrasses, la conversa 
tot esperant l’enyorada fresqueta, i veure 
botigues també entra dins aquest concepte 
estiuenc tan nostrat; el temps s’hi presta i cal 
gaudir-ho.

Tot i això l’estiu no deixa de portar-nos moltes 
sorpreses, és el temps ideal per fer obres de 
millora i adequació, sobretot en aquells co-
merços urbans als quals els manquen clients 
per tots aquests aspectes que he anomenat 
abans. Però hi ha un altre factor, i aquest 
és més greu: les botigues que tanquen per 
vacances i no tornen a obrir, cada any pas-
sa i aquest any sembla que la cosa tindrà un 
caràcter més accentuat. Les percepcions que 
ens transmeten les nostres antenes a tot Ca-
talunya no ens indiquen res de bo, des de 
l’abril passat s’està percebent un alentiment 
de les vendes i una baixada de la confiança 
empresarial de cara al futur.

Això, que ja és prou greu, encara es complica 
més en llocs com Barcelona on la insegure-
tat creixent als carrers resta passejants i, per 
tant, futurs clients.

Com ja fa dies que dic, som en un moment 
de canvi, de grans canvis que haurem de fer, 
segurament, pagant un peatge car, molt car: 
la desaparició dels menys preparats, dels 
que no tinguin la força de seguir. Esperem 
que després de l’estiu la majoria de nosal-
tres continuem amb prou força per mante-
nir un comerç d’excel·lència.

PIMEComerç Lleida presenta al·legacions a l’Ajuntament de Lleida 
APIMEComerç Lleida s’ha reunit en un Consell de Comerç amb totes les associacions de 
comerciants de Lleida i algunes del territori per parlar de les al·legacions a l’Ajuntament 

de Lleida sobre la reparcel·lació i urbanització del polígon Sud 
42 Torre Salses, dels períodes de rebaixes i de les activitats de les 
associacions de comerciants. En aquesta trobada, el comerç de 
Lleida ha demanat de forma conjunta a la patronal del comerç 
que presenti les al·legacions a l’Ajuntament de Lleida en nom 
de tot el comerç de la ciutat. Posteriorment, el president de 
PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, i el president de PIMEC Lleida, 
Jaume Saltó, s’han reunit amb l’alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo, 
el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Paco Cerdà, i la 

regidora de Comerç i Consum, Marta Gispert, per presentar-los aquestes al·legacions. 
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17è Consell de Comerç del Baix Llobregat

Ahir va tenir lloc a Viladecans el 17è Consell de Comerç del Baix 
Llobregat, amb la presència del president de PIMEComerç Baix 
Llobregat-L’Hospitalet, Iban Salvador. Aquest consell va servir per fer 
una valoració de les eleccions municipals pel que fa al comerç,+-- per 
parlar del nou programa de l’agenda 20-21 de la CCAM, així com de 
la campanya de les “Polseres Candela”, de l’estudi de les taxes de 
l’aigua que paguen els comerços, entre altres temes com les trobades 
dinamitzadores del comerç de la comarca.


