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Trobada de l’Associació de Paisans Xinesos de Lleida
El passat divendres l’Associació de Paisans Xinesos de Lleida va organitzar un sopar amb els 

empresaris xinesos de la ciutat i de la província per 
donar a conèixer el resultat de les eleccions que 
es van celebrar a l’esmentada associació i en què va 
ser reelegit Feiwei Zheng com a president. A l’acte 
hi van assistir el president de la Unió d’Associacions 
per a la Beneficència de la Xina a Catalunya, Lam 
Chuen; el president de PIMEC Lleida, Jaume Saltó; 
el president de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs; el 
regidor de Promoció Econòmica i Emprenedoria i 

tinent d’alcalde, Paco Cerdà; el delegat del Govern de la Generalitat, Ramon Farré; la cònsol 
de la Xina a Barcelona, i representants d’associacions xineses a Barcelona.

Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris
L’adjunt a la presidència de PIMEComerç, Carles Gironès, va assistir als Premis Nacionals 
als Establiments Comercials Centenaris de la 
Generalitat de Catalunya, que distingeixen els 
establiments en actiu que al llarg de més de cent 
anys han ofert un servei de qualitat als seus clients, tot 
adaptant-se als canvis en les necessitats de compra 
de la ciutadania que s’han anat produint al llarg de la 
seva trajectòria professional centenària. A l’acte, hi van 
assistir el president de la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra, la consellera d’Empresa i Coneixement, 
Àngels Chacón, i la directora de Comerç, Muntsa 
Vilalta.

Àlvaro Clapés -Saganyoles
Observatori de PIMEComerç

SEMÀFOR VERMELL

Aquesta setmana hem rebut la darrera actua-
lització del Semàfor del Comerç que realitza 
l’Observatori del Treball i Model Productiu 
de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un 
butlletí trimestral que analitza la conjuntura 
econòmica del comerç al detall de Catalunya; 
i ho fa observant diferents indicadors de con-
sum, vendes i mercat de treball sectorial. Així 
doncs, un cop presentats tots a taula, podem 
començar a estudiar en quina situació es tro-
ba el comerç després d’aquest 3r trimestre de 
l’any 2019:

Semàfor verd! Tot va bé i tot s’incrementa. Les 
vendes del comerç al detall han augmentat 
un 3,4% respecte al mateix període de l’any 
passat, el consum de les llars catalanes és po-
sitiu i puja l’ocupació i l’afiliació en el sector del 
comerç respecte a l’any anterior. Per fi, bones 
notícies per a aquest sector tan pessimista... 
Llàstima, però, que tots els que coneixem la 
realitat del carrer i del mercat sapiguem que 
no es tracta d’una conjuntura veraç.

D’acord que l’estadística oficial acostuma a ser 
positivista i no diu mai cap mentida, però hi ha 
dades que no es poden amagar. Segons l’En-
questa de Població Activa (Idescat) d’aquest 
darrer trimestre, l’ocupació i l’afiliació especí-
fica en el comerç al detall tenen registres ne-
gatius, cauen un -0,7% intertrimestral i un -2,9% 
interanual, i la temporalitat en els contractes ha 
anat pujant des del 2013 fins al 22%, gairebé 
a nivells del sector serveis. A tot això, cal afe-
gir-hi les problemàtiques poc quantificades 
i analitzades com la desertització comercial 
de molts municipis de Catalunya i l’augment 
continu de la càrrega fiscal que han de su-
portar els comerços.

En resum, el volum de vendes del comerç i el 
consum de les llars és positiu, però quelcom no 
funciona quan el sector no pot traslladar aques-
ta bonança al mercat de treball amb més ocu-
pació i més estabilitat per als seus treballadors. 
I és que d’on no n’hi ha, no en raja, i per molt 
que s’incrementin les vendes i els volums de 
negoci, si el mercat i l’Administració Pública no 
afavoreixen els marges de benefici, són aug-
ments poc productius i rendibles per al sector.

Més ens valdria que, abans de creuar el 
semàfor, miréssim si passa algun vehicle 
sense intenció de frenar.

Acte de protesta del Gremi de Restauració
Més de 300 restauradors i treballadors del sector de la restauració es van reunir el passat 
dimarts al Club Capitol per protestar públicament contra la multiplicació de la taxa de 
terrassa que el govern municipal pretén tirar endavant en el marc de les ordenances 

fiscals de l’any vinent. A l’acte, que va acabar amb 
una sonora xiulada per part dels assistents mentre 
aixecaven cartolines vermelles en senyal de crítica a la 
mesura, hi van assistir el president de PIMEComerç, 
Àlex Goñi; el president de Barcelona Oberta, Gabriel 
Jené, i el de la Fundació Barcelona Comerç, Salva 
Vendrell. També hi van ser presents els xefs catalans 
Jordi Cruz, Albert Adrià i Joan Escribà, i polítics dels 
grups municipals de l’oposició com Manel Valls (BCN 

Canvi), Josep Bou (PP), Elsa Artadi (JxCat), Luz Guilarte (Cs) i Miquel Puig (ERC).

#642   06·12·19

Sopar de tardor

L’Associació d’Empresaris de Platja d’Aro va 
organitzar el sopar anual de tardor. Un acte que 
arriba ja a la novena edició i en el qual es fa el 
lliurament dels Premis Castanya, Moniato, Panellet 
i Bolet, uns guardons que van néixer per reconèixer 
diferents empresaris locals i persones que al llarg de 
la seva trajectòria han tingut una gran influència en el 
desenvolupament turístic i comercial del municipi.


