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Lleida, un petit gran pas

En el món del comerç tothom ens espremen les neu-
rones per poder treure una nova fórmula que ens per-
meti vendre i millorar la nostra competitivitat.
El Black Friday n’és un mal exemple d’una còpia que-
per al comerç urbà és més negatiu que positiu. Si s’ha 
de copiar, s’ha de fer bé. Si a més de copiar ho fas ma-
lament, el que passa és que, un mes abans de la mi-
llor campanya de l’any, tens unes suposades vendes 
amb tot tipus de descomptes i promocions que, com 
hem vist enguany, comencen a ser qüestionades per 
entitats com l’OCU i que desperten un cert malestar 
en molts clients que veuen en aquesta iniciativa una 
manera molt grollera de només escurar les butxa-
ques. Quan les grans marques ofereixen descomptes 
del 70 %, els clients, lògicament, es pregunten: amb 
quins marges estan treballant?

Enguany a PIMEComerç Lleida, per intentar contra-
restar la patranya del Black Friday, han activat una 
prova pilot d’una iniciativa innovadora que es va 
gestar al nostre Consell de Comerç de Girona, i això 
sempre dona avantatge. Els dies 2 i 3 de desembre 
han posat en marxa una campanya amb el nom “Ba-
tega amb el comerç” en què han volgut reflectir, amb 
encert, la proximitat, no només física amb els clients, 
sinó que també han volgut expressar aquesta sim-
biosi d’amistat i de complicitat que es forma entre 
botiguer i client.
No cal dir que ha estat un èxit. Més de 3.500 botigues 
de Lleida han participat convençuts que el comerç 
de proximitat té uns valors que fan millor la societat, i 
això els clients ho han entès. Bravo per aquestes ini-
ciatives! Ser pioners i honestos és avui dia molt im-
portant. Endavant!
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Tret de sortida de la campanya de Nadal de PIMEComerç Lleida ‘Batega amb el 
comerç’

Amb l’eslògan ‘Batega amb el 
comerç’ es dona el tret de sor-
tida a la campanya nadalen-
ca que PIMEComerç Lleida ha 
presentat a Lleida per posar de 
manifest el valor del comerç lo-
cal. “Es tracta de fer quelcom 
diferent que faci sentir les per-
sones que entren a l’establiment 
com a casa”, ha dit Manel Llaràs, 
president de PIMEComerç Lleida.                                           

Entre les accions plantejades per aquesta campanya de 
Nadal es realitzaran recepcions de cava i bombons, exposi-
cions d’artistes locals als comerços, decoració i tematitza-
cions especials, etc. El 90% de les associacions del territori 
que representen un total de 3500 establiments, s’han ad-
herit a aquesta iniciativa que està prevista pels dies 2 i 3 de 
desembre, tot i que algunes associacions l’allargaran apro-
fitant els dies festius en què es fan compres nadalenques. 
La campanya, gestada en el Consell de Comerç de Girona, 
pretén conscienciar als consumidors que “el comerç local és 
vida” posant en valor l’atenció i tracte personalitzat, l’expe-
riència, l’economia circular i la sostenibilitat. Llaràs, ha afir-
mat que “la campanya ha de ser un batec pel comerç local i 
de proximitat, que considerem vital per una ciutat o territori 
perquè genera riquesa i diversifica l’oferta”. Llaràs també ha 
volgut valorar “l’esforç del comerç urbà que no està realit-
zant uns grans descomptes” pel context de crisi energètica i 
inflació acual “però és honest amb els seus clients”.

En què estem treballant

1- Difusió de les bases reguladores de la sub-
venció per al comerç Fons Tecnològic - NGEU

2- Gravació del vídeo-podcast “Posem veu al 
comerç”

3- Redacció d’un nou conveni amb Xenox Music 
Media

Trobada de PIMEComerç Tarragona amb les associacions de comerciants

Trobada entre patronal i associacions de 
comerciants de Tarragona amb el president 
de PIMEComerc, Florenci Nieto, l’alcalde de 
Cambrils, Oliver Klein, el regidor de promo-
ción econòmica, Juan Carlos Romera, i el pre-
sident de la Unió de Botiguers de Cambrils, 
Tomàs Sierra, per tratar sobre l’ increment 
dels preus de l’energia, la campanya de Nadal 
i la digitalizació dels negocis.  
 

PIMEComerç Baix Llobregat - L’Hospitalet celebra el Consell de Comerç

En el darrer Consell de Comerç de PIMECo-
merç Baix Llobregat - l’Hospitalet s’ha trac-
tat sobre la campanya de Nadal i les accions 
per promoure el comerç local que les asso-
ciacions de comerciants estan endegant des 
dels municipis d’Esplugues de Llobregat, Sant 
Andreu de la Barca, Martorell, Sant Boi i Sant 
Vicenç dels Horts.  Hi han assistit el president 
de PIMEComerç Baix Llobregat - L’Hospitalet, 
Iban Salvador, el vicepresident de PIMEComerç al territori, Joaquin Ponce, la coordinadora terri-
torial, Montse Álvarez, el tècnic de comerç de la sectorial, Roger Carbó, i els presidents i represen-
tants de les associacions de comerciants del territori. 
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