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32a edició dels Premis Pimes

Un miler de persones del món econòmic, empresarial i polític s’han donat 
cita aquest dilluns, 17 de juny, a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, per reconèixer les 
millors iniciatives empresarials. 
Josep González, president de 
PIMEC, n’ha estat l’amfitrió i Quim 
Torra, president de la Generalitat, 
ha presidit la 32a edició dels Premis 
Pimes. L’acte també ha comptat 
amb la presència de la ministra 
d’Indústria, Comerç i Turisme, 
Reyes Maroto, del president del 
Parlament de Catalunya, Roger 
Torrent, i de l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau.

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, va lliurar el premi al Reconeixement 
en el comerç a la Fundació Rezero per la seva trajectòria en el foment de 
solucions, accions i mesures cap a una societat Residu Zero.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

BARCELONA, UN GRAN TEATRE

El teatre sempre ha estat l’expressió 
bufa o dramàtica de la vida. No seré 
jo, un petit peixater, qui es posi ara a 
pontificar sobre Valle Inclán o Mercè 
Rodoreda, això no; però sí que inten-
taré esbrinar quin gènere teatral s’està 
interpretant a l’Ajuntament de Barcelo-
na aquestes darreres eleccions, i no és 
fàcil.

Primer vàrem tenir la nit de les elec-
cions, una obra costumista assosse-
gada i previsible; tot seguia el guió, 
fins l’endemà, en què tot va canviar i va 
aparèixer el suspens, que va durar fins 
al dia de la proclamació de l’alcaldes-
sa. Allà vam poder veure ja la trama 
d’intrigues que ens havien portat fins 
aquell desenllaç.

Però no va acabar aquí el teatre, no, i 
ara!; llavors va aparèixer el vodevil fran-
cès: jo no volia, jo no el conec, jo soc el 
galant, tot això trufat d’uns titelles que 
es bellugaven per distreure’ns de la ve-
ritable obra que s’estava portant a ter-
me, el drama.

Sí, el drama, perquè en el fons d’aques-
ta gran obra podem veure’n les misèries 
humanes, els instints més baixos i una 
pobra, trista i dissortada ciutat, Barce-
lona, la gran mare, la que tots fan seva 
només en benefici propi sense cap mi-
rament pels que lluitem per fer-la gran.

Per acabar de guarnir aquesta ex-
cel·lència teatral, una traca de llum i 
color, l’escapisme: jo surto d’aquí i apa-
rec allà, i tots amb les seves raons, quin 
cinisme!

És evident que si Victor Hugo hagués 
conegut la vergonya d’aquests pactes i 
conxorxes, Els Miserables haurien tin-
gut un altre escenari.

PIMEComerç signa un conveni amb la patronal marroquina 
FCS
El passat dimarts PIMEComerç i la patronal marroquina Fédération du 
Commerce et Services (FCS) van 
signar un conveni de cooperació. 
Aquest conveni servirà per a: facilitar 
informació per fomentar els intercanvis 
comercials i les inversions en ambdós 
països, promoure l’establiment 
d’empreses marroquines a Catalunya i 
d’empreses catalanes al Marroc, portar 
projectes comuns que puguin contribuir 
a l’intercanvi d’experiències i a la 
formació, representar els empresaris 
de les respectives organitzacions en 
trobades d’alt nivell amb les autoritats 
dels dos països, definir enfocaments 
comuns sobre certes qüestions rellevants, i participar en qualsevol 
esdeveniment entre ambdós països que pugui ser d’interès per a les 
empreses que representen, entre altres coses.
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Acte inaugural del Pride BCN 2019

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, va ser un dels 
convidats a la recepció oficial del Pride BCN 2019, que 
va tenir lloc el passat dimecres als jardins del Palau 
Robert. A l’acte també hi van assistir Roger Torrent, 
president del Parlament de Catalunya; Chakir El 
Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies; 
Jaume Collboni, president del grup municipal del PSC; 
Elsa Artadi, regidora de l’Ajuntament de Barcelona, i 
Laura Pérez, regidora de Feminismes i del col·lectiu 
LGTBI a l’Ajuntament de Barcelona.


