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Consulta als socis sobre l’impacte de la campanya de Nadal 
PIMEComerç ha fet una consulta entre els 
seus socis preguntant sobre l’impacte de 
la campanya de Nadal i les rebaixes, i n’ha 
obtingut com a primer element a destacar que 
les mesures restrictives de confinament 
municipal, han suposat pèrdues en les 
vendes de rebaixes de Nadal, en més 
del 75% dels consultats. Concretament, 
d’entre tots els consultats, un 30% creu que 
les actuals mesures hauran suposat perdre 
més del 50% de les seves vendes de rebaixes 
previstes.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

ELECCIONS

Sí, de cop i volta estem plenament posats 
en un mes de febrer que lluirà amb orgull 
que és el mes de les tres eleccions: a la Ge-
neralitat, al Barça, i a Pimec. Les tres són im-
portants, no cal dir-ho; les del Barça perquè 
un dels precandidats, l’Emili Rousseau, és 
vicepresident de Pimec i perquè, en el fons, 
també estan envoltades de tocs polítics i de 
sensacions radicals; a la Generalitat perquè 
del resultat dependrà en gran part el nostre 
futur, tant social com econòmic. Jo particu-
larment no estic d’acord que votem sense 
tenir garanties de saber on anirà el nostre 
vot, els pactes postelectorals fan molt fràgil 
la nostra decisió i donem a ulls clucs uns vots 
a uns partits perquè hi negociïn, cosa que so-
vint desvirtua la nostra voluntat. Davant d’un 
nombre tan important d’opcions una segona 
volta seria més aclaridora de cara als votants 
i, per tant, més democràtica. I també tenim 
eleccions a casa nostra: dimarts la Junta Di-
rectiva va aprovar la proposta del president 
Josep González de convocar eleccions.
Com sabeu, el Comitè Executiu i la Junta Di-
rectiva vam aprovar que l’Antoni Cañete es 
presentaria com a candidat, i en el cas que 
hi hagi més d’una candidatura les eleccions 
se celebrarien el 23 d’aquest mes. Jo crec 
sincerament en el Toni, és la persona que ne-
cessita Pimec i personalment intentaré que 
les organitzacions de PIMEComerç apostin 
clarament per la seva candidatura.

Els processos electorals sempre són engres-
cadors: pactes, renovacions, futur; mitjançant 
els vots premies o castigues a qui es presenta 
i decidim com volem que es desenvolupin 
aquelles coses que ens envolten i que fan 
que la quotidianitat agafi un aire solemne, 
transcendent, i això és bo. 

Cal votar, és un dret que tenim i l’hem 
d’exercir; meditem i votem! 

Reunió entre PIMEComerç i l’Ajuntament de Torres de Segre
El president de PIMEComerç Lleida, Manel 
Llaràs; l’alcalde de Torres de Segre, Joan Carles 
Miró, i la tercera tinent d’alcalde, Pepita Ruestes, 
es van reunir el passat 27 de gener per parlar 
sobre la proposta de conveni que els va presentar 
PIMEComerç per tal d’activar l’esperit associatiu 
del comerç de la ciutat.
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Acte de presentació de la càtedra Escenaris de futur del retail
La UPF-BSM va presentar el passat 26 de gener la càtedra Escenaris de futur 
del retail en un acte a l’auditori de l’Escola de la mà del president de PIMEC, 
Josep González, el president de Foment 
del Treball, Josep Sánchez-Llibre, el degà 
de la UPF-BSM, Oriol Amat, el director 
general de la UPF-BSM, José M. Martínez, 
i el conseller d’Empresa i Coneixement, 
Ramon Tremosa; i la participació del 
president de PIMEComerç, Àlex Goñi, i 
de Roger Gaspa, president de Foment 
Comerç. Aquesta càtedra, dirigida pel 
professor i doctor en comunicació Josep-
Francesc Valls, és la primera que es crea 
en acord amb les principals patronals de 
Catalunya i la Conselleria, i la signatura de constitució es produeix en un 
moment clau per al comerç pel fort impacte de la pandèmia de la Covid-19 
sobre el sector.

Reunió amb el PDeCAT
El passat dia 30, PIMEComerç va tenir una 
trobada amb Joana Ortega i Genís Boadella, 
del PDeCAT, per exposar les necessitats 
urgents i els objectius transversals envers el 
sector del comerç.


