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Consell de Comerç de Lleida
Manel Llaràs, president de PIMEComerç Lleida, 
va presidir el primer Consell de Comerç amb les 
associacions de Lleida ciutat, on es va parlar sobre 
les seves preocupacions i formes de treballar 
conjuntament amb PIMEComerç.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

ENS ENTENEN?

Si la meva iaia Magdalena visqués i pogués 
veure la situació del comerç a Catalunya 
em diria: “nen, hem trepitjat merda”. I sí, 
la veritat és que portem dos anys carregats 
de problemes, primer una pandèmia que 
ens ha portat a confinaments brutals i al 
tancament de molts comerços, i a conti-
nuació a un augment desbocat dels preus 
de l’energia i de les matèries primeres; i ara 
una guerra a Europa de difícil pronòstic. Tot 
això ens crea finalment un sentiment social 
d’enuig i de rebuig que ens fa albirar una 
etapa d’intranquil·litat i de reivindicació.

Els primers símptomes ja els estem patint: 
les vagues a l’ensenyament, al transport, 
als ports pesquers i altres sectors que ja 
s’anuncien i que s’aniran afegint. Hi ha 
descontentament amb la situació actual, sí, 
però també n’hi ha per la manca de solu-
cions. S’han de prendre mesures urgents 
i la maquinària administrativa i política 
és lenta i feixuga. Nosaltres, com sempre 
hem fet, alertem, parlem, i vetllem perquè 
la realitat que patim l’entenguin els que 
han de prendre mesures per solucionar-la, 
si ens escolten amb molta atenció, només 
faltaria. Però amb la cara que fan ja veus 
clarament que no t’entenen, i aquí rau 
precisament el problema: no entenen què 
està passant i, per tant, és difícil que pren-
guin les decisions adients.

I mireu, fins aquí ho podria entendre. El que 
no entenc és que no escoltin el reguitzell 
de solucions que nosaltres els proposem. 
Si ells no saben què fer que escoltin els 
que sí que ho sabem; els que veiem com 
els companys del comerç pateixen cada 
dia per tirar endavant; els que parlem de 
salvar un teixit econòmic i social tan impor-
tant com el comerç; els que, en definitiva, 
ens responsabilitzem de fer de portaveus i 
de pont entre les dues parts. La realitat és 
que, sovint, a l’altra banda del pont no hi 
ha ningú. 

Taula de Comerç de Montornès
PIMEComerç va celebrar la Taula de Comerç 
de Montornès, presentada pel regidor 
Jordi Delgado com a regidor de Promoció 
Econòmica i Comerç, acompanyat del 
president de PIMEComerç Vallès Oriental, 
Carles Gironès, de la Unió de Botiguers de 
Montornès, i de comerciants del territori.

Consell de Comerç de Tarragona
El passat divendres es va celebrar a 
Cambrils el Consell de Comerç de 
Tarragona, presidit per Florenci Nieto, 
president de PIMEComerç Tarragona, 
i que va comptar amb la participació 
de l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein; 
del regidor de Promoció Econòmica, 
Juan Carlos Romera, i de les associacions de comerç del territori.
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Pla d’Acció de Comerç

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, i el 
president de PIMEComerç Tarragona, Florenci 
Nieto, van participar en la presentació del Pla 
d’Acció de Comerç, Artesania i Moda, que va 
anar a càrrec del conseller d’Empresa i Treball 
del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
Roger Torrent; del director general de Comerç, 
Jordi Torrades; de la directora de la CCAM, 
Agnès Rusiñol; i del secretari d’Empresa i 
Competitivitat, Albert Castellanos. 

Consell Comarcal del Vallès Occidental

El president de PIMEComerç 
Vallès Occidental, Xavi Olivé, 
va participar en el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental en 
representació de PIMEComerç al 
territori, que forma part d’aquest 
consell.


