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NOTA DE PREMSA 

L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT DE LA BOQUERIA 
S’ADHEREIX A PIMECOMERÇ  

 

L’Associació representa la totalitat dels paradistes d’aquest emblemàtic 
mercat de Barcelona 

 
 

Barcelona, 19 d’octubre de 2017.- PIMEComerç ha sumat als seus socis col·lectius 

una nova incorporació: l’Associació de Comerciants de la Boqueria, una entitat 

que representa els 221 paradistes amb què compta aquest emblemàtic mercat 

municipal de Barcelona. La signatura de l’adhesió ha anat a càrrec del president de 

PIMEComerç, Àlex Goñi, i del president de l’Associació, Salvador Capdevila.  

 

Segons Salvador Capdevila, “hem decidit associar-nos a PIMEComerç per la 

defensa que pot fer de les petites empreses que hi ha al nostre Mercat, i que han 

d’entomar els reptes de futur que tenim, com la necessària actualització de la 

nostra oferta per adaptar-la a una societat que està canviant”. El president dels 

comerciants de la Boqueria ha afegit que, “fruit d’aquests canvis, el Mercat de la 

Boqueria, per la seva singularitat, es presenta com un lloc ple d’oportunitats de futur”. 

 

Per la seva banda, Àlex Goñi ha celebrat l’entrada a PIMEComerç dels venedors 

“d’un mercat que combina un enorme llegat històric amb la voluntat d’adaptar-se 

als temps per continuar oferint un comerç de qualitat i de proximitat als seus clients”. 

L’Associació de Comerciants de la Boqueria es va fundar el 1996 per vetllar pels 

interessos dels concessionaris del mercat.  

 

Amb aquesta incorporació, PIMEComerç guanya un nou soci del sector alimentari. De 

fet, aquest any la patronal ha constituït al seu si un Grup d’Alimentació, amb la voluntat 

de donar veu a les preocupacions i demandes del sector agroalimentari, així com 

d’aportar el coneixement dels seus membres en els debats públics que afecten aquest 

important àmbit de l’economia catalana.  

 

 

 
 

 

PIMEComerç és la patronal del sector del Comerç de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya i, 

amb els seus socis col·lectius, s’apropa als 45.000 comerços associats. 


