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El comerç de Lleida demana més mobilitat per als ciutadans

El president de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, juntament amb el teixit 
comercial del territori, ha celebrat el pla de reobertura del Govern, però ha 

demanat més mobilitat per als ciutadans per 
atreure clients de la Franja cap al comerç lleidatà 
en aquesta campanya de Nadal. Llaràs també ha 
manifestat que “necessitem un mes de desembre 
amb totes les garanties i la màxima mobilitat perquè 
serà l’única gran campanya que ens permetrà aprofitar 
aquest any”. En canvi, si les restriccions de mobilitat 
continuen igual “serà un desastre, ja que la gent no 
s’espera fins a l’últim moment per fer les compres”. El 
president de PIMEComerç també ha comentat que 
“donar oxigen” a la restauració és una bona notícia per 

al comerç perquè “el binomi oci-compra ens beneficia”. Per altra banda, Manel 
Llaràs va exigir a la Generalitat que consulti les mesures i les restriccions amb els 
sectors afectats, “perquè potser hi entendran de salut, però no de comerç”, i va 
reclamar fer efectius els ajuts als sectors afectats.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

BON NADAL?

Doncs sí, arribem ja a la campanya de Na-
dal, la més atípica i incerta dels darrers 
anys. La por de nous possibles confinaments 
en cas d’un rebrot de la Covid-19 i també la 
por davant la reacció del públic en disposar 
la manera de comprar, presencial o online, fa 
que aquest sigui un tema important perquè 
ens dirà d’una manera clara quin pot ser el 
futur del comerç a casa nostra.

També s’han de tenir en compte els missat-
ges poc clars de les autoritats sanitàries i dels 
polítics en general que no ajuden gens a pro-
curar una tranquil·litat a la ciutadania a l’hora 
de decidir com ho faran: si anirà a passejar 
com sempre o no, si comprarà a l’avançada o 
esperarà als darrers dies, si finalment ho faran 
de manera presencial o no; en fi, massa dub-
tes per preveure com aniran les vendes, i si 
hi afegim les tres setmanes que ja fa que els 
grans operadors online estan promocionant 
el Black Friday amb descomptes agressius, 
crec que poder preveure com serà el Nadal 
és tot un exercici d’endevinació que no em 
veig capaç de fer.

Tot i això, i coneixent el sector, sé que farem 
tot el possible per procurar un Nadal bo, 
amb il·lusió i prevenció, amb alegria i con-
tenció, procurant, per sobre de tot, donar un 
toc de quotidianitat i tranquil·litat davant de 
la ciutadania.

Estic convençut, però, que la força del Na-
dal farà que davant el panorama de núvols 
foscos de tempesta sanitària i econòmica 
ens en sortim bé, com sempre hem fet, i 
encararem el 2021 amb força.

Bon Nadal!!!

La campanya de Nadal d’enguany serà crucial per al comerç
PIMEComerç ha fet una consulta a tots els seus socis (gremis i associacions de 
comerç) preguntant sobre el Black Friday i les vendes 
de Nadal i n’ha obtingut com a primer element a 
destacar que, per a un 37% dels consultats, el Black 
Friday pròpiament tindrà una afectació “negativa” 
o “molt negativa” en les seves vendes. L’any passat, 
en la mateixa consulta feta entre els seus associats, 
aquest percentatge era del 9%, tot i que el 62% dels 
consultats van sumar-se al Black Friday, enfront del 38% 
que no ho van fer. En la consulta feta ara, la tendència 
es manté més o menys igual, ja que un 35% diu que no s’hi sumarà, però un 43% sí 
(i un 22% que no ho té clar). Si finalment s’hi sumen, conformarien el 62% de l’any 
passat; per tant, es mantindria la mateixa tendència.

Podeu accedir a la consulta completa en el següent enllaç:
https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/enquesta_blackfriday_
vendesnadal_2020.pdf
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PIMEComerç i Foment Comerç fan un comunicat conjunt dirigit al 
Govern
Les dues patronals del sector comercial 
de Catalunya van demanar al Govern de 
la Generalitat que es tingués en compte 
els sectors més afectats pels tancaments a 
l’hora de consensuar un pla de reobertura, 
tal com van proposar en els dos plans concrets 
que van presentar al Departament d’Empresa i 
Coneixement per a la reobertura dels sectors de la 
restauració i el comerç.
Segons el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, 
“si el sector afronta una campanya de Nadal 
sense poder obrir, amb poques vendes i sense 
ajudes econòmiques, més comerços hauran de 
tancar; per això és molt important que treballem 
conjuntament amb l’Administració per tal d’assolir 
un pla de reobertura acordat, que generi certesa i 
seguretat jurídica”.  


