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Dinar solidari amb la comunitat xinesa a Catalunya
Davant la difícil situació que està patint el col·lectiu d’empresaris xinesos a 
Catalunya a causa de la crisi sanitària del coronavirus, PIMEC ha volgut mostrar 

el seu suport i la seva solidaritat amb aquesta 
comunitat celebrant un dinar de germanor entre 
empresaris d’origen xinès i català. La consellera 
d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; la 
cònsol general adjunta de la República Popular 
de la Xina, Lu Cijun; el president de PIMEC, Josep 
González; i el president de la Federació d’Unió 
d’Associacions Xineses d’Espanya, Lam Chuen 
Ping, van mantenir ahir aquesta trobada per 
mostrar una imatge de tranquil·litat i normalitat 

davant les conseqüències econòmiques i socials de la crisi sanitària del coronavirus. 
La trobada, celebrada al restaurant Memorias de China de Barcelona també va 
comptar, entre d’altres, amb el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer; 
la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta; i el president de PIMEComerç, Àlex 
Goñi. La Federació d’Unió d’Associacions Xineses és sòcia de PIMEComerç des de 
l’any 2007 i agrupa més de 2.000 empreses. 

Presentació del projecte “Fresc i Bo”
PIMEComerç va presentar el passat divendres el projecte audiovisual “Fresc 
i Bo”, un projecte que pretén promoure el consum de producte fresc i acostar la 
compra de productes de proximitat a la ciutadania. La presentació va tenir lloc 
a l’Aula Gastronòmica del Mercat de Sants, on 
es van gravar els vídeos, i va comptar amb un 
showcooking a càrrec del xef Mingo Morilla, que 
va cuinar diversos plats amb productes frescos 
i de temporada. A l’acte de presentació hi van 
assistir la regidora de Comerç de l’Ajuntament 
de Barcelona, Montserrat Ballarín; la cap de 
l’Àrea de Comerç de la Generalitat de Catalunya, 
Marta Raurell; el director de l’Aula Gastronòmica 
del Mercat de Sants, Pere Leyva; i el president de 
PIMEComerç, Àlex Goñi, entre altres personalitats.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

TOT VA BÉ!!!

Sembla que tots tinguem l’obliga-
ció de dir que tot va bé, i no, les 
coses van bé per a uns i malament 
per a altres. En el món tan ampli i 
variat del comerç es donen diferèn-
cies molt importants però en aquest 
moment, a finals de febrer, la situa-
ció global del comerç en general no 
va bé, i posaré uns quants exemples 
que il·lustren el que dic.

La suspensió del MWC amb tota la 
força negativa que comporta, tant 
econòmicament com anímicament; 
el coronavirus que irradia una sen-
sació de por i de manca de ganes 
de relació a la ciutadania, amb les 
eventuals suspensions futures de 
diferents esdeveniments firals i la 
disminució del turisme; l’augment 
brutal d’impostos municipals a mer-
cats municipals, terrasses de bars i 
restaurants; la dificultat per circu-
lar per Barcelona, l’increment de la 
venda per internet, etc.

Tot això fa que els cartells d’“es 
ven” o “en traspàs” tornin a “lluir” a 
moltes botigues de Barcelona. Crec 
que en aquest moment els nostres 
polítics, els que han de percebre 
aquesta realitat i posar-hi remei no 
hi són; estan per altres coses més 
personals que no són les que te-
nen encarregades per la ciutadania 
en un altre món molt més feliç. Cal 
que aixequem la veu els que tenim 
el dret a fer-ho, no ens han de dis-
treure amb “casos d’èxit”; nosaltres 
els hem de fer baixar a la realitat 
del comerç, a la dura realitat; és la 
nostra feina.

Associació Projecte Lleida
Aquest dimarts PIMEComerç Lleida ha presentat l’Associació Projecte Lleida a la 

seu de PIMEC Lleida. Aquesta associació és una entitat 
constituïda recentment i de caràcter transversal a les 
associacions comercials existents. Està adherida a 
PIMEComerç i té com a àmbit d’actuació la ciutat de 
Lleida i el territori de Ponent. L’Associació Projecte Lleida 
s’ha creat amb la finalitat de fomentar la participació 
ciutadana en la concepció, manteniment i millora del 
model comercial de Lleida des de l’àmbit de l’urbanisme, 
per tal d’impulsar el comerç, l’hostaleria, el turisme i la 

ciutat. Durant l’acte s’han donat a conèixer els seus objectius i, alhora, s’ha exposat 
la importància de l’urbanisme per generar canvis i fomentar el dinamisme comercial, 
l’oci i la restauració de la ciutat.
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Reunió amb l’Ajuntament del Masnou

El passat dimecres el president de PIMEComerç Maresme, 
Carles Gironès, i la tècnica territorial de PIMEComerç es 
van reunir amb la regidora de Promoció Econòmica, Sílvia 
Folch, i Ruth Bes, tècnica de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Masnou. La trobada es va fer per parlar 
de la situació del comerç al Masnou i de l’associacionisme 
del municipi. Durant l’acte es va presentar el treball que 
desenvolupa PIMEComerç al territori, així com possibles vies de col·laboració.


