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Conveni PIMEComerç Baix Llobregat, Ajuntament de la 
Palma i ACEP

PIMEComerç Baix Llobregat, l’Ajuntament 
de la Palma de Cervelló i l’Associació 
de Comerciants i Empresaris de la 
Palma (ACEP) han signat per tercer any 
consecutiu un conveni de col·laboració. 
L’objectiu de l’acord és promoure accions 
conjuntes que reverteixin en benefici de 

les petites i mitjanes empreses comercials, alhora que afavoreixin la cohesió 
territorial en l’àmbit municipal. El conveni ha estat signat per l’alcalde de la 
Palma de Cervelló, Xavier González Alemany; el president de PIMEComerç 
Baix Llobregat, Iban Salvador, i la presidenta de l’ACEP, Núria Prats.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

CREU DE SANT JORDI

Passats uns mesos de la integració de 
Pimec i Sefes, l’amic Batlle em va trucar 
perquè en Josep González i ell mateix vo-
lien parlar sobre la conveniència d’estruc-
turar el volum d’associacions de comerç 
que, després de la fusió de les dues en-
titats, s’havien incorporat a la nova enti-
tat a través de Pimec, donant-los un cos 
representatiu i una autonomia pròpies ja 
que Sefes estava composta principal-
ment per empreses del metall. Aquella 
nit, després d’una llarga conversa, vaig 
conèixer a fons en Josep González. De 
seguida vaig poder apreciar en ell uns 
valors i una ètica personal que van fer 
que jo, que no he estat mai amic personal 
seu, em convertís en un home lleial i fidel 
a Pimec i al seu president. 

Durant tots aquests anys que he com-
partit amb en Josep el creixement de 
Pimec, he pogut constatar que aquells 
valors que vaig percebre en ell aquella nit 
s’havien fet més forts i que, a més, els ha-
via transmès a tota l’entitat. Tots tenim el 
nostre caràcter i la nostra manera de ser, 
jo crec per sobre de tot en l’honestedat de 
les persones i crec sincerament que hem 
d’actuar de cara i respectant tots aquells 
que et respecten; però també crec que 
hem de tenir un petit calaix tancat amb 
clau, de manera que si l’obres i has d’uti-
litzar el que hi ha dins, t’has de posar pin-
ces al nas. 

En Josep mai, però mai, ha consentit fer 
res a Pimec amb les pinces al nas. Ara ha 
rebut un molt merescut reconeixement 
del nostre govern, la Creu de Sant Jordi. 
Jo n’estic molt orgullós, és un fet molt 
important per a tot el món empresarial 
català i, no cal dir-ho, per a tots els que 
tenim la sort d’estar al voltant d’un home 
bo, en Josep González.

Reunió amb el Gremi de Carnissers de Barcelona 
El president de PIMEComerç Àlex Goñi, es va reunir amb Carmel Mòdol, 
director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de 
la Generalitat de Catalunya, Joan Gòdia, sub-director general d’Indústries 
i Qualitat Agroalimentàries, Xavier Gallifa, president del Gremi de 
Carnissers de Barcelona i altres membres de la junta. A la trobada, es van 
posar sobre la taula diferents temes com les noves tendències alimentàries 
que menyspreen el consum de 
carn i alguns titulars de mitjans 
de comunicació molt durs amb 
el sector carni. El gremi aposta 
per promocionar el consum 
de la carn de qualitat i la seva 
compra en establiments de 
proximitat i confiança, i remarca 
la importància de fer valdre la 
dieta mediterrània, en què la 
carn té un paper fonamental.
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Reunió de PIMEComerç amb ERC 

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, i el director de PIMEComerç, Miquel 
de Garro, van tenir una trobada informal 
amb el candidat d’ERC, Miquel Puig, per tal 
de fer-los arribar les propostes de comerç 
de cara a les pròximes eleccions municipals 
del dia 26 de maig. A la trobada també hi 
van assistir Pere Chias, president del Gremi 
de Restauració, Josep Mª Vergés, president 
de la COCAM i Eduard Escofet, president 
de FEGRAM.
La reunió va centrar-se a traslladar les 
propostes de comerç, en l’àmbit municipal, 
que PIMEComerç ha elaborat, com ara el 

desenvolupament dels APEUS a la ciutat, l’impuls del click & collect per tal 
d’afavorir el comerç de proximitat, posar en ordre els mercats de marxants 
a la ciutat, incentivar la col·laboració publico privada amb l’administració 
local, defensar el model de terrasses proposat pel gremi de restauració i 
combatre la venda ambulant il·legal a Barcelona, tot millorant la seguretat 
en general a la ciutat.


