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Acte Edificis Positius

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, va assistir al Palau Macaya a la jornada de 
debat i reflexió “Veïnatge positiu: ciutats intel·ligents, 
ciutadania compromesa”, organitzada per TSR Territori 
Socialment Responsable, gestora de la iniciativa Edificis 
Positius, que té per objectiu generar ocupació a través 
de la creació de nous projectes empresarials, noves línies 
de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de 
l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats 
estratègiques del mateix sector d’activitat, o del territori. 

La presentació de l’acte va anar a càrrec de Josep M. Canyelles, president de TSR. 
Va cloure l’acte el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, Chakir El Homrani.

Inauguració d’IMEAT a Fira de Cornellà 

Diumenge 6 d’octubre es va inaugurar IMEAT, la fira dedicada al sector de la carnisseria, la 
xarcuteria i la gastronomia. A la inauguració hi van assistir el president de PIMEComerç, Àlex 
Goñi; el president del Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona, Xavier Gallifa; el 
director general de la Direcció d’Alimentació, Qualitat i 
Indústries Alimentàries de la Generalitat de Catalunya, 
Carmel Mòdol; la Confederació Espanyola de Detallistes 
de Carn; l’Anafric; la Federació de Carnissers Italiana; la 
Federació de Carnissers i Xarcuters de Catalunya; el 
Gremi de Carnissers i Xarcuters de València i Província; 
el Gremi de Carnissers de Girona; el Gremi  de Carnissers 
de Tarragona; el Gremi de Carnissers de Lleida; el Gremi 
de Carnissers de Galícia; la Asociación de Carniceros  
de Vizcaya; i l’ECOD, l’entitat organitzadora. L’objectiu de la fira, que ha tingut lloc els dies 
6 i 7 d’octubre, és posar en contacte els professionals del sector minorista i detallista amb 
els proveïdors especialitzats des d’una òptica de business to business, la qual cosa permet 
perfeccionar, actualitzar i adaptar el sector a les noves estratègies globals del segle XXI.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

REFLEXIONS

Dilluns vaig ser convidat a una taula ro-
dona d’unes jornades organitzades per 
Edificis Positius, un projecte engresca-
dor tutelat pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. És un projecte 
molt bonic que recull aspectes solida-
ris per una convivència organitzada i un 
camí cap al bé comú. El projecte el lidera 
en Josep Maria Canyelles, home de reco-
negut prestigi en els camps de la respon-
sabilitat social i de la sostenibilitat; l’acte 
el va cloure el conseller Chakir el Homrani, 
home afable i molt proper, que va desta-
car la importància de les transformacions 
socials per vetllar pel benestar de la gent; 
si no, no s’entendrien.

El fet és que la sala gran del Palau Ma-
caya era plena de gent interessada a 
conèixer dins d’aquest context el que els 
diferents ponents podíem dir. Jo evident-
ment vaig reflexionar entorn del comerç 
i entenent la felicitat de les persones 
com a fita màxima de les nostres realit-
zacions. Si no fos així, no valdria la pena 
treballar pel bé comú ni comparar la idea 
d’Edificis Positius amb la tasca social 
que fa el petit comerç, l’esforç de con-
vertir números, estadístiques i inventaris 
en persones; és a dir, la persona com a 
centre dels nostres comerços, físicament, 
veient qui tenim davant. Això ens con-
verteix als petits comerços en comerços 
humans, propers, i ens allunya de la ten-
dència induïda d’avui de creure amb fe 
cega en l’e-comerç i en el fet que ha de 
ser la nostra salvació.

És evident que no hem de tornar enrere, 
no, però sí que hem de rescatar tot allò 
que teníem fa uns anys i que ens feia fe-
liços. La il·lusió i la felicitat ens han d’aju-
dar a tirar endavant en els moments difí-
cils. Crec que Edificis Positius ens marca 
un camí; segurament n’hi ha d’altres, cer-
quem-los.

Debat amb alcaldes de Lleida

El passat dimarts 8 d’octubre PIMEComerç Lleida va organitzar un debat amb els alcaldes 
de les poblacions afectades per la implantació de les diverses àrees de superfícies 

comercials previstes, com la de Torre Salses, Vall Rufea, Copa 
d’Or i el projecte Carrefour, totes a la Ll-11 o molt pròximes a 
aquesta via de comunicació. Amb aquesta finalitat, i com a 
resposta a les nombroses peticions de diferents alcaldes del 
territori, es va convocar un debat per parlar de l’estat actual 
dels projectes; conèixer les actuacions que s’estan realitzant 
des de les organitzacions empresarials per reconduir aquestes 
implantacions; generar un debat amb els alcaldes presents a l’acte 

perquè el territori afectat tingui una participació activa en el desenvolupament dels projectes 
i pugui treballar conjuntament amb les organitzacions empresarials en un assumpte que té 
una repercussió directa en els municipis de l’àrea d’influència.
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Premis Porxada

El president de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles Gironès, va assistir als Premis Porxada, la 
gala del comerç de Granollers. Aquests guardons reconeixen 
els establiments comercials de la ciutat i tenen diverses 
categories; hi poden optar tots els establiments comercials 
de la ciutat que compleixin amb els requisits fixats en la 
categoria de premi corresponent: premi a l’establiment 
històric (més de 100 anys); premi honorífic, premi a l’antiguitat, 
premi a la innovació i premi a la renovació de gran format. 


