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Reunió entre PIMEComerç Lleida i la Jove Cambra de Lleida

El president de PIMEComerç Lleida, Manel 
Llaràs, s’ha reunit aquesta setmana amb el 
president de la Jove Cambra de Lleida, Miquel 
Arevalo, per parlar de la situació del comerç 
a la ciutat de Lleida des dels inicis de la 
pandèmia i per teixir línies de col·laboració 
amb la patronal del comerç en benefici dels 
comerciants del territori.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

VACUNES, VACUNES, VACUNES

Vacuna, vacuna, vacuna. Sí, aquesta és, ara 
per ara, l’única solució per mirar d’aplacar 
el contagi de la COVID tant com es pugui. 
La veritat és que el temps que fa que patim 
aquest virus s’ha fet llarg, molt llarg, i perillós. 
El cansament en l’aplicació de les diferents 
mesures dictades pel PROCICAT ha fet que 
en aquests moments es dubti de la seva 
competència per solucionar la crisi.

Més d’un any deixa ferides que seran de difí-
cil solució, a part del dol per la gent que ens 
ha deixat. També en el nostre sector hem 
d’estar dolguts pels companys empresaris 
que han deixat de ser-ho, que no han pogut 
fer front al cost econòmic que aquesta situa-
ció els comportava i han hagut de plegar.

Se’ns ha dit que no hi ha diners per salvar els 
comerços i la restauració, se’ns han donat 
engrunes que no han solucionat res, però 
que han permès a alguns polítics omplir-se la 
boca amb grans titulars, mentre que sí que hi 
ha hagut diners per salvar bancs, companyies 
aèries o altres grans empreses a les quals s’ha 
ajudat amb prestesa.

Tot passarà, per sort sembla que la lenta va-
cunació està fent que puguem veure un futur 
millor més a prop. Tot i això, cal prioritzar 
la vacunació per als grups essencials, així 
ho hem demanat des de PIMEComerç per 
al col·lectiu de persones que des del pri-
mer moment hem estat al capdavant dels 
comerços i dels restaurants amb valentia i 
por, creiem que s’ho mereixen.

Per tant, necessitem vacunes, vacunes, va-
cunes ja!

PIMEComerç demana que es vacunin també altres sectors essencials
Després que, fa uns dies, el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat, Pere Aragonès, la consellera de Salut, Alba 
Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep M. Argimon, 
haguessin anunciat el pla de vacunació a Catalunya per 
a després de Setmana Santa, que està previst que pugui 
inocular 500.000 dosis a la setmana, PIMEComerç, 
juntament amb d’altres associacions, demana que el 
vaccí arribi també a altres sectors essencials, ara que 
ja s’han pogut vacunar treballadors d’aquest àmbit 
com el personal mèdic, les forces de seguretat o els 
professors.
Molts d’aquests treballadors no han deixat d’estar de cara al públic des del principi 
de la pandèmia, i, per tant, se’ls ha de reconèixer la seva feina i s’ha de procurar 
que estiguin protegits com ho estan altres sectors als quals ja se’ls han 
administrat les dosis dels vaccins. Si es vol recuperar l’economia al més aviat 
possible, s’ha de vetllar perquè el personal que treballa en els mercats municipals, 
els supermercats, les fleques, les fruiteries, les peixateries, les carnisseries, 
les pastisseries, els estancs, les perruqueries o els centres d’estètica, entre 
d’altres, així com la restauració, estiguin també vacunats i puguin continuar 
duent a terme la seva feina amb més seguretat.
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La campanya Comprar al mercat et dona més recull prop de 
40.000 envasos en dos mesos 
Girona, Roses, Blanes, Lloret de Mar, Salt i Maçanet de la Selva són els municipis 
gironins on s’està desenvolupant la campanya Comprar al mercat et dona 
més que ha aconseguit recollir prop de 
40.000 envasos de begudes de plàstic, brics 
i llaunes durant els dies de mercat setmanal 
de cadascuna de les poblacions on s’ha 
instal·lat una màquina de retorn automàtic. 
Per cada envàs recollit es paga als consumidors 
0,05 cèntims en un tiquet de descompte per a les 
seves compres en les parades del mateix mercat 
setmanal, del mercat municipal o de les botigues 
adherides a l’associació de comerciants local. L’objectiu principal és fer una aposta 
per la sostenibilitat fomentant el reciclatge d’envasos i incentivant una millora en 
la recollida d’aquests residus alhora que s’impulsa l’activitat dels marxants i dels 
comerços locals. La campanya també compta amb un rerefons solidari, ja que els 
taps de les ampolles recollides es destinen al projecte d’investigació de l’atròfia 
muscular espinal de l’hospital Sant Joan de Déu. 


