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Entrevista a Lleida TV

El director de PIMEComerç, Miquel de Garro, ha participat en el programa 
‘El debat de Lleida Activa’ de Lleida TV, on li han fet una extensa entrevista 

per parlar de la situació del comerç en 
general. Entre altres temes, s’ha parlat 
sobre la digitalització del comerç, 
l’impacte de la venda online en el futur 
del sector, de la desertització comercial 
que pateixen algunes poblacions, del 
valor diferencial que han de tenir els 
comerços per poder sobreviure als 
grans marketplaces, de la qualitat dels 
productes que es poden trobar en el 
comerç de proximitat, i de l’atenció 
al client com a valor afegit al comerç 
físic envers el digital. Posteriorment, el 

president de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, va participar en el debat del 
mateix programa juntament amb dos socis de PIMEComerç i empresaris del 
territori, Ferran Alemany, de Torrons Alemany, i Juliana Fernades, emprenedora 
digital i consultora.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

PARLAR SÍ, QUAN CAL 

Una de les màximes que els comerciants 
hem tingut sempre presents ha estat no 
donar mai la pròpia opinió darrere el tau-
lell sobre política, religió o futbol. Això vol 
dir que hem d’estar callats? No, ni de bon 
tros; si alguna cosa distingeix la gent del 
comerç és la nostra facilitat per parlar, per 
negociar, per acordar i per convèncer, però 
evidentment cada cosa en el seu àmbit i 
entorn. Darrerament en el món de la políti-
ca podem observar persones que, parlant 
en públic, mesuren poc les seves paraules, 
fins i tot fent declaracions als mitjans es 
deixen anar alegrement parlant més del 
compte. Després han de sortir a “matisar” 
allò que han dit i que no havien de dir.

També molts d’ells parlen d’allò que no fa-
ran mai: seure en una taula amb uns o al-
tres, sense entendre que el veritable valor 
de la política en majúscules és parlar amb 
tothom, sense línies vermelles a priori.

Cal dir que no només parlant s’arreglen les 
coses, no; cal estar disposat a escoltar i a 
empatitzar amb els oponents, defensant 
les teves idees amb arguments polítics o 
materials, a vegades començar una nego-
ciació perdent un xic et dona peu, més en-
davant, a una posició de més força moral.

Avui, per desgràcia, sembla que s’han im-
plantat la sordesa i les línies vermelles per 
sobre de parlar i acordar, i no anem bé; s’ha 
de tornar a parlar obertament sense por 
de tots aquells temes que estan enquis-
tats i que frenen el desenvolupament de la 
nostra societat, i ho han de fer aquells que 
tenen el mandat de la societat per fer-ho, 
els polítics. És la seva feina, si ells no la fan 
la faran altres, evidentment amb formes 
molt diferents i potser no tan dúctils com 
les d’ells.

Reunió amb Ecovidrio

Ahir, a la Comissió de Sostenibilitat de PIMEC vam comptar amb la participació 
d’Ecovidrio, una entitat sense ànim de lucre que col·labora amb el sector 
públic i privat per a una gestió del reciclatge del vidre eficient i sostenible. 
La gestió d’Ecovidrio es fa a través de la participació de les empreses que 
fabriquen amb envasos de vidre, 
de les administracions públiques 
que gestionen el reciclatge, i de la 
col·laboració ciutadana que diposita 
els envasos en el contenidor verd. A 
la reunió hi van ser presents Jaume 
Puig, president de la Comissió 
de Sostenibilitat; Alicia Alguero i 
Sílvia Mayo, d’Ecovidrio, i Àlex Goñi, 
president de PIMEComerç, entre altres 
persones. PIMEComerç hi va participar 
per traslladar la importància que té el 
reciclatge del vidre en el sector del comerç i de la restauració. 
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Consell de Comerç a Granollers

PIMEComerç Vallès Oriental va celebrar el Consell de Comerç a la seu de PIMEC 
a Granollers, on es va parlar de la situació política actual de Catalunya i de les 
afectacions al comerç; del programa 
Comerç 21 i de la participació de 
comerços de la comarca; de la 
formació, i de la campanya comarcal 
que estan treballant els tècnics del 
Consell. Després de la reunió va 
començar la jornada per parlar de 
les APEUs, amb l’assistència de la 
directora general de Comerç, Muntsa 
Vilalta, i la subdirectora, Montse 
Gallardo, el president de PIMEComerç 
Vallès Oriental, Carles Gironès, 
representants d’ajuntaments, del 
Consell Comarcal i de les associacions i gremis del territori.


