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Reunió dels membres del Consell de PIMEComerç Baix Llo-
bregat-L’Hospitalet 

Aquest juny s’ha celebrat una 
nova trobada dels membres del 
Consell de Comerç de PIMECo-
merç Baix Llobregat-L’Hospita-
let (a la imatge, el seu president, 
Antonio Boza, i els membres de 
les associacions de comerciants 
que en formen part, i que provenen 
d’Esplugues, La Palma de Cerve-

lló, Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi, i Vilade-
cans, així com l’associació de Marxants). El Consell va debatre sobre la im-
portància de l’associacionisme i el seu valor com a ens reivindicatiu. L’objectiu 
principal que es marca és treballar perquè els municipis posin el comerç al 
centre de les seves polítiques i facin una aposta clara pel comerç de proximitat.
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Trenta anys donen per a molt, o per a poc, 
depèn de com es miri, però trenta anys pre-
miant l’esforç i l’excel•lència empresarial sig-
nifiquen una etapa molt important.

Doncs sí, a Pimec ho hem fet. Aquest dimarts 
passat hem complert trenta anys de premis i 
estem molt cofois de poder-ho celebrar.

És evident que en trenta anys han passat 
moltes coses, la majoria bones, i les dolentes, 
sempre lligades a mals moments econòmics, 
o a la incomprensió d’algunes administra-
cions que han influït en el patiment de les 
nostres empreses. Tot i així, el balanç és enor-
mement positiu i els resultats ens avalen.

Tenim uns socis compromesos amb la idea 
Pimec, tenim un personal bregat i preparat 
per portar la Patronal al millor port, tenim 
més de cinc-cents empresaris implicats en 
tasques institucionals repartits per tot Ca-
talunya, creant opinió empresarial a favor de 
les pimes i els autònoms i, per sobre de tot, 
tenim un full de ruta clar i un lideratge serè 
i capaç per assolir les millors cotes de repre-
sentativitat.

Aquesta realitat és, sens dubte, un bon coixí, 
però també és un repte que ens obliga a millo-
rar constantment per intentar assolir un futur 
més ferm en la defensa de les micro, petites i 
mitjanes empreses. No ho dubteu, ho farem! 

El ‘Gremi de Carnissers’ i el ‘Forn de Pa i Pastisseria Cardona’, 
guardonats del comerç a la 30 edició dels Premis Pimes

La Nit Solidària dels Premis Pimes 
de PIMEC, que enguany celebraven 
la 30 edició, han estat el marc per 
lliurar els guardons de les diverses 
categories. En el sector del comerç, 
s’ha reconegut la feina del Gremi de 
Carnissers de Barcelona i Comarques, 
que ha rebut el ‘Reconeixement en 
el comerç’, alhora que el Forn de Pa i 
Pastisseria Cardona ha obtingut el 
premi  al “Comerç més competitiu’.  A 
la imatge de dalt, el president del Gremi 

de Carnissers,  Xavier Gallifa, amb el guardó i acompanyat pels presidents 
de PIMEComerç, Àlex Goñi, i de PIMEC, Josep González, i pel president de 
la Generalitat, Carles Puigdemont. A la imatge inferior, Josep González i 
Carles Puigdemont acompanyen Josep Cardona i el seu fill Marc Cardona. 
En el cas del Gremi, s’ha tingut 
en compte la seva llarga tradició 
històrica,  que ha quedat evidenciada 
recentment amb la troballa d’un 
arxiu històric d’uns 200 documents 
que daten dels tres darrers segles 
i fan referència a normatives 
relacionades amb el consum de la 
carn i a les condicions alimentàries 
dels barcelonins. Quant al Forn de 
Pa i Pastisseria Cardona, va néixer 
el 1885 com a forn de pa a Corbera 
de Llobregat, i amb el temps va incorporar la pastisseria i es van obrir tres 
noves botigues (una d’elles, una pastisseria-cafeteria a Molins de Rei) i reformar 
l’establiment inicial. L’empresa, que es troba en plena transformació digital, ha sabut 
créixer sense perdre la seva essència. Felicitats als premiats a totes les categories!
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30 ANYS DE PREMIS


