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Consell de Comerç de Lleida
El president de PIMEComerç Lleida, Manel Llaràs, va obrir la reunió del 

Consell de Comerç de Lleida i va agrair el 
suport de les associacions de comerç durant 
les eleccions de PIMEC. També va informar 
sobre el llançament de la patronal CONPIMES 
a Espanya, i va destacar la importància que 
les micro i petites empreses tinguin una 
representativitat transversal. A continuació, 
es va donar la benvinguda als nous socis 
de PIMEComerç (l’Associació d’Empresaris 

i Comerciants d’Almenar, la Unió de Comerços i Serveis d’Almacelles i 
l’Ajuntament de Torres de Segre), i es va parlar sobre els programes de 
subvenció de la CCAM 2021.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

CENTREM-NOS

A Catalunya ens hem de centrar, ara que 
sembla que moltes peces s’estan posant a 
lloc crec que tots hem de fer un esforç per 
aconseguir que aquesta conjunció funcioni. 
Tenim nou govern, tenim indults, tenim a to-
car els Next Generation i la maleïda COVID 
sembla que remet d’una manera evident. Ara 
cal que el teixit econòmic i social de Ca-
talunya ens esforcem a deixar enrere aquest 
any i mig de malson i ens posem a treballar 
per tirar endavant el país.

Aquesta és una tasca de conjunt i de ge-
nerositat per totes les parts, ja que és molt 
clar que o en sortim junts o no en sortirem. 
Sortir-ne junts vol dir que l’esforç potser re-
querirà perdre posicions que teníem, tant 
empresaris com treballadors, i acollir-nos a 
unes renúncies conjuntes que ens beneficiïn 
a les dues parts, renúncies transitòries que 
ens permetin reforçar estructures que la pan-
dèmia ha deixat molt mal parades.

En el món del comerç i la restauració, sec-
tors que es troben entre els més afectats, 
caldrà que les administracions col·laborin 
de valent en la recuperació de les siner-
gies perdudes mitjançant ajuts directes 
potents i ràpids, i també crec que aquí la 
reducció d’impostos o de l’IVA seria molt 
benvinguda.

Tot i això, no cal dir que per a nosaltres el 
millor ajut és que les vendes tornin a nivells 
precrisi, que el sector del turisme recuperi la 
vitalitat que tenia i que tot l’entorn econòmic 
que es mou al nostre voltant funcioni altra ve-
gada.

Estic segur que tindrem seny i que posarem 
per davant de les demandes individuals, molt 
lícites en altres moments, les col·lectives, les 
de grup, aquelles que en moments de perill 
o necessitat ens fan forts i ens permeten sor-
tir-nos-en més ràpidament i més cohesionats; 
ho necessitem.

Visita de PIMEC a Lleida
El president de PIMEC, Antoni Cañete, va visitar la seu de Lleida i, en un 
esmorzar amb els mitjans de comunicació, 
va exposar que les pimes lleidatanes 
continuen invertint en massa a la Franja 
de Ponent, fet pel qual insta la Paeria, la 
Diputació de Lleida i la Generalitat de 
Catalunya a impulsar mesures valentes i 
efectives per afavorir l’activitat econòmica 
i la competitivitat de les empreses 
lleidatanes. Antoni Cañete va proposar la 
creació d’un grup de treball amb PIMEC per 
analitzar la situació i acordar mesures. En la 
visita el va acompanyar el vicepresident de 
PIMEC i president de PIMEComerç, Àlex Goñi.
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Adhesió del Gremi de Carnissers de Girona
El president de PIMEComerç Girona, Josep M. Vergés, i la presidenta del 
Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques Gironines, Sílvia 
Aliu, van participar en l’acte d’adhesió del gremi a PIMEComerç que va tenir 
lloc a la seu de PIMEC Girona. Amb aquesta 
adhesió a PIMEComerç, el gremi reforçarà 
la representació, gestió i defensa dels 
interessos econòmics, socials i empresarials 
dels seus associats, alhora que els permetrà 
gaudir d’assessorament i informació efectiva 
i crear sinergies amb la gran xarxa associativa 
que forma part de PIMEComerç. El president 
de PIMEComerç Girona, Josep M. Vergés, 
es va mostrar molt satisfet amb l’adhesió i 
va comentar que “aquesta entitat aporta una 
gran experiència i solidesa que, sens dubte, enriquiran el nostre projecte”. 

Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu 
de Comerç
PIMEComerç com a part patronal, i CCOO i 
UGT com a parts socials, han constituït la Mesa 
Negociadora del Conveni Col·lectiu de Comerç 
de Catalunya per a subsectors i empreses sense 
conveni propi.


