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'HEM DE FER QUE LLEIDA SIGUÍ UN 
CENTRE COMERCIAL GLOBAL' 
JOSEP BELLERA, PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE BISBE RUANO. EXPLICA ELS 
REPTES DELS COMERgOS A LLEIDA I DONA EL SEL' PUNT DE VISTA AL PROJECTE DE RICARD VIÑES 

Josep Bellera és fill de Lleida. 
Concretament fill deis amos 
del Restaurant Llavera, pero 
la seva professló no té res 
a veure amb el menjar, sino 
amb la vista. És óptic-opto-
metrista, i té varíes óptiques 
a Pardinyes, a la Zona Alta 
i a Baláfia. A part está molt 
implicat dintre el teixit comer
cial de la zona i per aixó des 
de ja fa un temps presideix 
l'Associació de Comerciants 
de Bisbe Ruano. Ara pero son 
temps de canvi, i el Josep es 
fa seu el lema de la unió fa 
la forca per agrupar les cinc 
associacions comerciáis de la 
Zona Alta. 
- Com funcionav a fins ara 
l'Associaci ó de Comerciant s 
de la Zona Alta? 
- Hi havia cinc associacions 
de comerciants englobades 
per una quasi ficticia que 
portava el senyor Simó, al 
qual s'agraeix molt la feina 
feta. Pero aquesta realment 
no servia per massa ja que no 
estávem realment units, si una 
associació no volia participar 
en algún acte aquest acte no 
es feia. No avancávem. I ara, 
amb la crisi i amb el tema de 
la reforma de Ricard Viñes 
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Josep Beller a és un deis actiu s mes potent s dins les associacion s de comerciant s de la ciuta t 

hem de fer-nos forts davant la 
Paeria perqué si nó, no tirarem 
endavant. 
- Com és el teixi t comercia l 
de la Zona Alta? 
- El món comercial de la zona 
alta no és el mateix que el de 
l'Eix. Hem de tirar cap a una 
Lleida comercial. No és el 

mateix l'Eix Comercial que la 
Zona Alta i aixó és bo, ja que 
els que venen de fora sabrán 
que aquí hi haurá diversos 
tipus de comer?. Tots sumen a 
la vida comercial de la ciutat. 
- Quines activitat s fan 
l'associaci ó de Bisb e Ruano 
duran t l'any ? 

- Com a activitats que fa 
l'associació per la Zona Alta 
és el Trenet de Nadal, col-locar 
els llums de Nadal, tot i que a 
vegades és difícil per la des
pesa que suposa i els proble-
mes económics. 
-1 amb la nova Associaci ó 
qué es preté n fer peí barri ? 
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- Volem fer cursos de forma-
ció ais empresaris, formar ais 
petits empresaris, ais petits 
botiguers, i ensenyar-los no 
a vendré mes o no, sino a fer 
funcionar l'empresa. Volem fer 
formació de márqueting, sobre 
el contacte amb el públic. A 
mes a mes, volem teñir una 
dinamitzadora propia, dones 
la d'ara és compartida amb 
Cappont, Pardinyes i Baláfia 
perqué ve per subvencions. 
pero s'acaba el contráete al 
desembre. Imagina't la quan-
titat de cormergos que ha 
d'atendre, per aixó volem una 
que no hagi de perdre tant de 
temps anant amunt i avall, no 
pot ser que sigui el president 
qui hagi d'anar a parlar amb els 
comerciants, a buscar socis. 
- Com és Lleid a com a 
corriere ? 
- Lleida és un gran comeré. Ja 
l'alcalde Siurana va voler fer 
de Lleida una ciutat de servéis. 
Nosaltres volem buscar lligams 
amb altres associacions per 
poder fer que Lleida sigui un 
centre comercial global. No 
sois l'Eix ha de ser el reclam 
comercial mes potent. Tenim 
tres tipus de corriere: el corriere 
franquiciat del carrer major, el 
comer? de la gent de la ciutat, 
amb un nivel mes alt, que seria 
el de la Zona Alta, i el comerg 
de barriada. Cada comerg té 
un tipus de client, compres 
diferent aquí que a Pardinyes o 
al Carrer Major. I jo aposto per 
la diferencia d'aquests tipus 
de comergos, pero a l'hora 
de, posem per exemple, fer 
les rebaixes, dones cal fer una 
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Bellera a part de la implicaci ó que té en rassociaic ó comercia l té una óptic a al carrer Bisbe Ruano 

campanya conjunta. Així segur 
que la gent s'enterará de que 
hi ha rebaixes a tota Lleida. Val 
mes fer una gran campanya 
tots plegats, que no cincuanta 
campanyes de pa sucat amb 
oli. 
- Qué li sembl a el project e 
escolli t per fer la nova plaga 
de Ricar d Viñes i el párquin g 
subterrani ? 
- Jo sois sóc ciutadá d'aquest 
barri i óptic, no sóc urbanista 
ni arquitecte. Malgrat tot, jo 
pensó que cap deis quatre 
projectes presentats va valo

rar el sistema i funcionament 
d'aquest barri a nivell diari. I 
peí que fa al projecte guany-
ador cree que és el menys 
treballat perqué ficar muntany-
etes, com si fos un camp de 
mini-golf, al mig de la plaga no 
era viable. 
- La Paeria ha escolta t les 
seves queixes ? 
- Afortunadament la Paeria ens 
ha escoltat i hem aconseguit 
alguna cosa amb el projecte. 
Així sí que han canviat la zona 
enjardinada, el que anome-
naven Laberint. Nosaltres vam 

plantejar aquest problema a 
l'Ajuntament, els vam dir que 
allá no s'hi podien fer acti-
vitats socials, no s'hi podia 
bailar sardanes, ni el mercat 
de rebaixes de fináis de juliol. 
També hi havia el problema de 
les terrasses. A Lleida tenim 
un greu problema amb les 
terrasses. El funcionament 
de les terrassses és una mica 
anárquic, n'hi ha que están 
distribuídes ocupant molt espai 
dificultant el pas deis vianants. 
L'associació de veíns s'ha 
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queixat, per exemple, d'alguna 
terrassa de Ricard Viñes. És 
per aixó que hem demanat a 
l'alcalde en una reunió una 
nova normativa específica 
per aquesta plaga. Volen fer 
una plaga molt gran, pero ha 
de ser cómoda pels vianants. 
Al carrer Major no es pot fer 
qualsevol cosa, no poden 
treure quatre taules perqué sí. 
Dones aquí s'hauria de fer el 
mateix. S'ha de regular una 
mica. 
-1 qué li sembl a el párquing ? 
- Guanyarem molt amb el pár
quing, perqué així no hi haurá 
tants cotxes per la nit apar-
cats, i es podrá passejar amb 
tranquil-litat, s'ha de netejar el 
carrer de cotxes. 
- Com veu que es pugui 
otorga r l'acreditaci ó de Zona 
d'Excel-lénci a Comercia l 
de Cataluny a a l'Eix amb la 
nova plaga? 
- El fet de que et donin 
aquests títols és mes aviat una 
qüestió de prestigi. Tot aixó no 
deixa de ser medalles, que et 
dona una serie de garanties. 
Pero tampoc he estudiat si pot 
suposar una millora económi
ca peí comerg de la ciutat. 
- Com veu vost é la mes que 
possibl e construcci ó d'un 
Cort e Inglé s dintr e d'un s 
anys? 
- No vec malament que cons-
trueixin un Corte Inglés a 
Lleida, mes que res perqué a 
les grans ciutats allá on hi ha 
un centre comercial d'aquests 
la vida deis comergos és molt 
intensa. Jo cree que el Corte 
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Imatge de la Plaga Ricard Viñes on en uns anys viur á una canvi radica l i la construcci ó d'un párquin g 

Inglés el que fa és cridar a 
molta gent, i aixó fa que tots 
aquells petits comergos que 
están a la vora funcionin. Jo 
vull que posin el Corte Inglés 
al rovell de l'ou, que vingui 
la gent de rodalies aquí no al 

revés. Si col-loquen un Corte 
Inglés a fora de la ciutat, la 
gent de Lleida marxará a fora, 
i aixó sí que seria la ruina peí 
comeg de Lleida. A mes a 
mes, el Corte Inglés té presti
gi, no és un Carrefour. 

- Hi ha algun s que creue n 
que aques t matarí a la vida 
del comer g petit . 
- La Lleida comercial ha d'anar 
unida i per aixó s'ha de fer 
ressó deis nostres comergos. 
La clau és la publicitat. 
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