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PIMEComerç Baix Llobregat signa un conveni de        
col·laboració amb la Palma de Cervelló

PIMEComerç Baix Llobre-
gat-L’Hospitalet ha signat 
un conveni amb l’Ajunta-
ment de la Palma de Cerve-
lló i l’Associació de Comer-
ciants i Empresaris de La 
Palma (ACEP). L’objectiu és 
promoure accions conjuntes  
(en àrees com la professio-
nalització del sector, la pro-
moció de l’associacionisme, 
o el foment i assessorament 
a la creació d’empreses) que reverteixin en benefici dels comerços del muni-
cipi. El conveni l’han signat l’alcalde, Xavier González, el president de PIME-
Comerç Baix Llobregat, Antonio Boza, i la presidenta de l’ACEP, Núria Prats.
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Reivindicar el Nadal és reivindicar la nos-
tra historia col•lectiva, la nostra música, 
el nostre model social i també la nostra 
gastronomia. I és molt necessari fer-ho 
per mantenir fort el nostre esperit de 
pertinença a un país i a unes arrels.

Aquests dies, el rerefons mundial està 
sacsejat per actes dolorosos i inútils, i 
sembla que l’estabilitat guanyada durant 
molts anys amb esforç, treball, renúncies 
i sacrifici trontolla. Això fa que el dolor 
que pateixen en altres llocs del món ens 
arribi també a nosaltres i ens entristeixi, 
i més encara en aquestes dates tan as-
senyalades. 

Tot i així, hem d’aixecar el cap, com sem-
pre hem fet, i mirar endavant. Amb ràbia, 
si cal, però deixant clar que ni la por ni el 
dolor han de poder fer-nos sentir culpa-
bles de res. La gent del petit comerç en-
tenem què és patir en moments difícils, 
què és tirar endavant amb pocs recursos 
i, per tant, som gent curtida i amb huma-
nitat.

Aquest Nadal serà bo, les perspectives 
són engrescadores i això fa que tots es-
perem un Nadal positiu i tranquil. Des de 
PIMEComerç, desitgem que tot el co-
merç de Catalunya gaudeixi de bones 
vendes, i de pau i salut per a tots els 
comerciants, les seves famílies, els seus 
treballadors i, evidentment, per a tots els 
nostres clients. Ah! I un millor 2017.

El gremi d’Herbolaris, nou soci de PIMEComerç

El Gremi d’herbolaris, Apicultors i Alimentació Dietètica i Biològica de Cata-
lunya ha esdevingut nou as-
sociat a PIMEComerç. L’entitat 
representa les botigues deta-
llistes del sector d’herbolaris i 
alimentació dietètica de Ca-
talunya. L’adhesió s’ha forma-
litzat en un acte aquest dijous. 
A la imatge, el president de 
PIMEComerç, Àlex Goñi, i el 
del Gremi d’Herbolaris, Òscar 

Cardona, que ha valorat “que ens consta que PIMEC és l’entitat més efectiva 
en defensa de les pimes catalanes”. Amb aquesta incorporació, PIMEComerç ja 
representa de forma majoritària els gremis d’alimentació de Catalunya.

PIMEComerç Tarragona participa en la creació d’una zona 
d’acolliment per a creueristes que visiten la ciutat  

PIMEComerç Tarragona és un 
dels signants del conveni que 
crearà i promocionarà una Zona 
d’Acolliment de Creueristes que 
visiten la ciutat. El conveni busca 
l’adhesió de comerciants, empre-
saris de serveis i de restauració 
que es comprometin a obrir el seu 
negoci en diumenges i festius els 
dies d’escala de creuers de més de 300 passatgers. També hi ha el compromís 
de millorar l’atenció al client reforçant el coneixement d’idiomes, aplicar Tax Free, 
etc. A la imatge, els participants a la roda de premsa de presentació del conveni, 
que també han signat l’Ajuntament de Tarragona i la Cambra de Comerç, entre 
d’altres administracions i entitats.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç
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