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Àlex Goñi, president d’honor de l’Associació Espanyola de Xinesos

El passat 9 de març l’Associació 
Espanyola de Xinesos va nomenar 
el president de PIMEComerç, 
Àlex Goñi, president d’honor de 
l’associació, en un acte celebrat a 
l’Hotel Princesa Sofia. La vetllada 
va comptar també amb la 

presència de la cònsol xinesa a Barcelona, Lin Nan, i amb el president de l’Associació 
per a la Beneficència de la Xina a Catalunya, Lam Chuen Ping.
L’Associació Espanyola de Xinesos és una de les delegacions xineses més influents 
a l’estranger i fa d’eix comunicador amb la comunitat xinesa per tal de facilitar-ne 
la integració al país i retribuir la societat local, salvaguardar els drets i interessos 
d’aquests ciutadans i promoure activament els intercanvis culturals entre la Xina i 
Occident.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

RECORDS DE LA BOQUERIA

Quan vaig començar a treballar l’any 1958 
jo tenia onze anys. Ara no estaria permès; 
els pares em varen portar a la parada de 
peix que teníem a la Boqueria, i el pri-
mer que varen fer va ser dir-me que havia 
d’obeir el que l’Anita em manés. L’Anita era 
una dependenta de tota la vida, i així va ser.

De cop em vaig trobar fora del col·legi, lle-
vant-me a les quatre del matí per acom-
panyar el pare a comprar peix i passar la 
resta del matí a la Boqueria, la Boqueria del 
barri chino, la Boqueria sense turistes, la 
Boqueria canalla, la Boqueria refugi dels 
perdedors d’una guerra; i és clar, quan dic 
la Boqueria vull dir el seu entorn, el barri, 
Robadors, Sant Ramon, Hospital i la seva 
gent, “les senyores que fumaven” i que, des-
prés que la flota americana arribés a port, 
et venien a comprar amb dòlars i compra-
ven el millor de la parada; els quioscos que 
d’amagat et venien les revistes franceses 
amb senyores mig nues. Això als onze anys 
va ser molt dur. Sí, a la tarda anava a estudi, 
però m’adormia; l’escalfor de la classe i l’ho-
ra que em llevava podien més que l’interès 
pels estudis.

Per què faig aquesta reflexió? Doncs per-
què crec que tots, quan ens fem grans, re-
passem allò que hem viscut i, segurament 
de manera equivocada, pensem que si les 
coses haguessin anat d’una altra manera 
ara tot seria diferent.

De totes maneres, el que he explicat en pri-
mera persona és el reflex de molts comer-
ciants catalans, de molts; gent esforçada, 
treballadora, que hem viscut una època que 
ara costa d’explicar i d’entendre, però que 
cal donar a conèixer. Tal com van les co-
ses, potser del petit comerç català només 
en quedarà, com deia Josep Maria Folch i 
Torres, les pàgines viscudes.

Comissió Permanent de PIMEComerç 
Aquesta setmana PIMEComerç ha reunit 
la seva Comissió Permanent, que aquesta 
vegada ha comptat com a convidats amb 
la directora de l’Agència de Consum de 
Catalunya, Elisabet Abad, i el subdirector 
general d’Atenció al Consumidor, Josep M. 
Recasens.
Com a temes de l’ordre del dia, s’ha parlat 
del procés de representativitat, de les 
eleccions a les cambres de comerç, de les 
propostes per a les eleccions municipals, 
de l’actualitat política i normativa, de les 
APEU, els horaris comercials, i la Setmana del Comerç, entre altres.
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PIMEComerç Lleida signa un 
acord de col·laboració

PIMEComerç Lleida, l’Ajuntament de 
Mollerussa i l’Associació de Comerciants 
Mollerussa Comercial han signat un 
conveni de col·laboració amb l’objectiu 
d’establir un marc de col·laboració 
per promoure accions de millora per 
al desenvolupament del comerç de 
proximitat i a benefici de les petites 
i mitjanes empreses comercials. 
L’acord preveu que la patronal, amb 
representació a tot Catalunya, oferirà 
suport i els serveis necessaris als 
negocis associats a l’entitat comercial.

Taula de Comerç de Caldes de 
Montbui

La setmana passada va tenir lloc la 
Taula de Comerç de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui, que compta 
amb la coordinació tècnica de 
PIMEComerç Maresme-Barcelonès 
Nord i Vallès Oriental, en què es van 
presentar els resultats del treball 
realitzat a la Taula de Comerç anterior 
i les propostes fetes pels comerciants.


