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Consell de Comerç de Lleida

Lleida va celebrar el seu Consell de Comerç a la seu de PIMEC Lleida, amb la 
participació activa de tretze associacions 
de comerç del territori. A la trobada es van 
tractar els temes de la Jornada Agenda 
ODS 2030, els objectius de l’agenda del 
CCAM 2020-2021, els APEUS, i la Setmana 
del Comerç, entre altres qüestions. A la 
reunió també es va pactar que a finals de 
març es farà una jornada per veure com 

afectaran el comerç de proximitat les aplicacions de l’Agenda ODS 2030.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

FREDOR I SENY

Quan les coses es trastoquen canvien i 
adopten noves realitats totes alhora, sem-
bla que el món s’enfonsa al nostre voltant. 
Realment el que passa és que no podem 
atendre tots els fronts i l’angoixa ens opri-
meix les idees i les decisions que prenem no 
són, sovint, les millors.

Ara és un d’aquests moments, sobretot per 
a tots aquells que tenim responsabilitats 
afegides a les nostres particulars. Cal tenir 
fredor i seny; la gran quantitat de notícies 
negatives que cada dia hem de suportar 
moltes vegades influeix en les decisions que 
prenem i això no és bo, però és evident que 
no podem aïllar el nostre cervell del nostre 
entorn. Tampoc seria positiu, però sí que hem 
de fer l’esforç de cercar, si podem, notícies 
que contrarestin aquesta allau de negativi-
tat.

Hem de reconèixer que la intensitat de mis-
satges sobre el coronavirus afegits a tots els 
que rebem sobre temes de comerç és brutal; 
particularment crec que, fins ara, tant a Ca-
talunya com a Espanya el tema s’està por-
tant bé, amb seny i mesura. Els polítics han 
intervingut poc i això és bo. Tenim molt bona 
sanitat, tant pública com privada, i molta 
responsabilitat i professionalitat mèdica.

Al comerç, però, que és una activitat huma-
na i de relació, estem notant com els nostres 
clients estan distrets, més preocupats pel 
que pot passar que per comprar, i això, que 
ja afecta directament el turisme, els actes 
conjunts, els futurs congressos, l’esport, ens 
acabarà passant factura d’una manera o 
d’una altra, perquè el comerç és una activitat 
transversal i lligada, per descomptat, a totes 
les altres.

Cal, com he dit abans, tenir fredor i seny. Ja 
sé que no és fàcil però cal que tots ens es-
forcem a treballar per transmetre al màxim 
de serenor i positivar tant com puguem el 
nostre dia a dia, esperant que aquest mal-
son acabi i tornem a la desitjada quotidiani-
tat. No ho dubteu, costarà però, com sempre, 
ens en sortirem.

Trobada amb l’Ajuntament de Sant Adrià

El passat dimarts el president de PIMEComerç Maresme-Barcelonès Nord, 
Carles Gironès, i la tècnica territorial 
de PIMEComerç es van reunir amb la 
regidora de Promoció Econòmica, Filo 
Cañete; la regidora de Comerç, Anabel 
Jurado, i la cap del Servei de Promoció 
Econòmica, Laura Lista, de l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs. A la trobada 
es va parlar de la situació del comerç 
a la ciutat, del Mercat Municipal i de la 
situació de l’associacionisme a Sant 
Adrià. També es va parlar de la possible renovació del conveni entre PIMEComerç i 
el consistori per trobar noves vies de col·laboració amb la finalitat de donar suport al 
comerç de proximitat del municipi del Barcelonès Nord.
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Adhesió de Comerç Actiu Canovelles

L’associació Comerç Actiu Canovelles (CAC) s’ha adherit a PIMEComerç Vallès 
Oriental. Aquesta associació està formada per comerços, bars i restaurants de 
Canovelles i va néixer fa uns anys davant 
la necessitat de defensar el petit comerç i 
diferenciar-lo del comerç global. Els principals 
objectius de la incorporació de l’associació 
a PIMEComerç són: aprofitar els serveis 
que ofereix la patronal, millorar el suport als 
associats en àmbits legislatius, millorar l’oferta 
formativa, millorar en noves tecnologies, 
participar en les sessions del Consell de 
Comerç per poder intercanviar experiències 
amb altres associacions, debatre problemes 
d’àmbit territorial i aprofitar la mediació 
de PIMEComerç amb les administracions 
públiques. 
La signatura de l’adhesió la van formalitzar el president de la CAC, Joan Girbau; el 
president de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles Gironès; i el vicepresident de la 
CAC, Carlos González.

Reunió PIMEComerç amb l’Ajuntament de Girona

Ahir el president de PIMEComerç Girona, Josep Ma 
Vergès, es va reunir amb la regidora de l’Ajuntament de 
Girona, Sílvia Paneque, per parlar de diversos temes 
relacionats amb el comerç de la ciutat.


