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Comissió de Formació de PIMEComerç
Aquesta setmana s’ha reunit la Comissió de Formació de PIMEComerç per tal de valorar la 
qualificació pel Procediment de Reconeixement de les Competències Professionals (PRCP), que 
emet l’Institut Català de Qualificacions 
Professionals de la Generalitat de 
Catalunya, com una eina per prestigiar 
el sector i millorar els processos selectius 
de molts comerços de proximitat.
Les qualificacions en comerç que es 
poden acreditar amb l’experiència 
són la gestió de l’activitat de venda 
i/o la gestió del petit comerç. A la 
reunió de la Comissió es va convidar 
el Gremi Empresarial d’Ascensors de 
Catalunya (GEDAC), que va exposar 
la seva experiència en l’impuls de la 
qualificació del seu sector.

Nit Oberta Lleida
El passat divendres va tenir lloc la 9a edició de la Nit Oberta Zona Alta Lleida, organitzada 
per l’Associació de Comerciants Zona 
Alta Lleida (ACZAL). A l’acte, hi va 
assistir el president de l’ACZAL, 
Josep Bellera, i el president de 
PIMEComerç Lleida, Manel 
Llaràs. 
La Nit Oberta neix d’una iniciativa 
per donar a conèixer els establiments 
associats de la Zona Alta que es 
renova cada any. Els establiments 
obren fins a mitjanit, per la qual 
cosa ofereixen una gran oportunitat 
per a comprar i passar una vetllada 
agradable. És una nit en què es 
poden trobar descomptes especials, outlet nocturn, gurmet i tapes, actes, espectacles, música 
i animació al carrer.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

LA CONSELLERA CHACÓN

Conèixer les persones des de tots els punts de vista és 
bo. Normalment les persones que ens coneixem per-
què tenim responsabilitats institucionals ho fem en un 
pla de cordialitat, o no, però sempre des de la distància 
entre allò oficial i allò privat.

Quan algú amb qui et relaciones et permet en-
trar en el seu àmbit més íntim, moltes vegades 
descobreixes que, en el fons, tots som part d’un 
conjunt humà que difereix poc entre uns i altres, 
i això és bo.

Fins ara, jo coneixia la consellera Chacón de tres o qua-
tre reunions que vam tenir, parlant de comerç, és clar, 
i l’opinió que en tenia després d’aquestes trobades no 
té res a veure amb l’opinió que en tinc ara, una vega-
da l’he pogut escoltar aquest dimecres a l’esmorzar 
del Fòrum Europa. He de dir que m’han impressionat 
molt gratament quatre coses d’ella: la preparació tèc-
nica i política, cosa que ja intuïa a través de les troba-
des anteriors; la seva humanitat envers la situació dels 
companys presos; la força en la defensa del Govern i 
de la feina feta, i, per sobre de tot, una magnífica i al-
tiva senzillesa que, enmig de les preguntes, alguna 
amb trampa, li permetia parlar dels seus fills o del fet 
que quan neda pensa, entre moltes altres coses, què 
ha de fer per sopar. Això és molt d’agrair avui dia, ja 
que avancem molt de pressa per camins tecnològics 
i sense saber d’una manera clara l’objectiu a assolir. Cal 
fer aquests camins però cal també recordar que som 
éssers humans i que necessitem posar a la nostra quo-
tidianitat grans dosis d’humanisme, de senzillesa i de 
normalitat. Avui, a l’esmorzar del Fòrum, la consellera 
Chacón ha posat tot això i més.

Cal recordar sempre que darrere una responsa-
bilitat política o institucional hi ha una persona, 
un ésser humà. Avui la consellera Chacón ens ha donat 
una lliçó magistral del que dic.

Conveni de col·laboració PIMEComerç Lleida i la FAVLL
El passat dimarts PIMEComerç Lleida va 
signar un conveni de col·laboració amb 
la Federació d’Associacions de Veïns 
de Lleida (FAVLL) per tal de potenciar el 
comerç de la ciutat.  El contingut d’aquest 
acord tindrà les següents finalitats: promoure 
activitats conjuntes entre comerciants i veïns 
que permetin dinamitzar diversos barris de la 
ciutat de Lleida, fomentar l’associacionisme 
tant de veïns com de comerciants i defensar 
els drets dels consumidors.
L’acord el van signar Manel Llaràs, president de 
PIMEComerç Lleida, i Antoni Baró, president 

de la FAVLL. A l’acte, també els van acompanyar representants d’associacions de comerciants i 
d’entitats veïnals.
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