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Jornada de treball “Mecenatge per enfortir-nos”
A la seu de Pimec va tenir lloc la jornada 
“Mecenatge per enfortir-nos – Jornada 
de treball entre les petites associacions i 
la petita i mitjana empresa”, una taula de 
treball organitzada per PIMEComerç i el 
Consell d’Associacions de Barcelona (CAB). 
L’objectiu de la jornada era reunir els diferents 
agents estratègics (associacions, comerç 
i administració) per definir un full de ruta 
conjunt.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

SANT JORDI

Oh!!!! Sant Jordi estimat, beneeix la nostra te-
rra i tots els que hi són nats. Sí, Sant Jordi té 
moltes llegendes, rondalles, refranys, cançons, 
és un sant d’abast mundial i patró de molts 
països. Jo, però, avui vull parlar del nostre 
Sant Jordi, del nostre dia de Sant Jordi, per-
què els catalans som, com tothom sap, un 
poble molt especial capaç de convertir un 
dia feiner en festiu per celebrar el nostre pa-
tró. Aquesta és la percepció que es transmet 
si algú de fora ens visita.

També convertim aquest dia en un dia únic; 
cada any ho és, ja que sempre tenim entre 
mans algun tema polític que li dona aquesta 
singularitat. No cal dir que aquest any el ju-
dici de Madrid fa que la dimensió sigui enor-
me, espectacular, i, per damunt de tot, sabem 
ajuntar sentiments, cultura i “calaix” d’una 
manera harmoniosa. Sí, perquè en el fons això 
del “calaix” té la seva importància, ens fa més 
feliços i també, per què no dir-ho, és un tret 
diferencial de la nostra manera de ser.

Avui que tot està dominat per les noves tec-
nologies, veure els ulls tendres d’una perso-
na quan la seva parella li dona la rosa és un 
fet molt especial; quantes coses diu aquella 
rosa sense parlar, quantes promeses, quant 
d’amor. És un moment únic, irrepetible. Això 
només pot passar un dia de Sant Jordi, ho 
sabem bé. La tendresa d’un dia d’abril amb el 
seu clima temperat, la il·lusió de veure la llum 
a la cara de la persona que estimes quan li re-
gales la rosa. A Catalunya no som ni millors ni 
pitjors, som diferents.

“L’hora del Comerç” a Tarragona Ràdio
El passat dimecres dia 24 el president de PIMEComerç Tarragona, Florenci Nieto, va 
participar en el programa “L’hora del Comerç” 
de Tarragona Ràdio, juntament amb Antoni 
Cañete, secretari general de PIMEC i president 
de la Plataforma Multisectorial contra la 
Morositat, i Jordi Ciuraneta, president de 
PIMEC Tarragona. En el programa es va parlar 
de la Plataforma Pymes, la nova organització 
empresarial intersectorial de la qual forma 
part PIMEC i que representa més de 2 milions 
de pimes i professionals autònoms a l’Estat. 
També es va abordar el conflicte entre les dues 
grans patronals catalanes, PIMEC i Foment, i la 
situació de la petita i mitjana empresa. 
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El president visita els 
mercats de Barcelona

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, 
està visitant aquests dies diferents 
mercats de Barcelona per explicar als 
paradistes les eleccions a la Cambra de 
Barcelona i demanar el seu vot per l’epígraf 
8.6. També explica el funcionament del 
vot electrònic i la importància de tenir 
una Cambra de Comerç al servei dels 
autònoms i pimes de la ciutat.

Vic Comerç presenta l’acció 
“lletra sobre vidre”

Aprofitant la setmana de Sant Jordi, 
Vic Comerç ha engegat una campanya 
anomenada “lletra sobre vidre” en 
què 150 nens de diferents escoles 
escriuen què els fa feliços en el vidre de 
50 comerços de la ciutat. La iniciativa 
comença avui i acaba el dia 6 de maig.


