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PIMEComerç Lleida celebra el premi atorgat a l’ACIE
L’Associació de Comerciants i Empresaris d’Alfarràs (ACIE) ha estat guardonada 
amb el 20è Premi Nacional de Comerç. El president de PIMEComerç Lleida, Manel 
Llaràs, va celebrar que un dels socis de PIMEComerç 
Lleida hagi estat reconegut amb aquest premi, gràcies 
a l’aplicació E-RRÀS que va desenvolupar aquesta 
associació al llarg del 2019. El guardó va ser lliurat a 
Víctor Esteve, president de l’ACIE Alfarràs, pel Molt 
Honorable President de la Generalitat, Pere Aragonès, i 
pel conseller de Treball i Empresa, Roger Torrent.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

PAQUITA LA “PINTORA”

Feia molts anys que no sabia res d’ella, 
creia equivocadament que ja no seria al 
món dels vius; però no, la “pintora” esta-
va asseguda davant meu prenent un tallat i 
amb una lucidesa que als seus 86 anys era 
envejable, amb força a la veu, arreglada, 
magnífica. 

Com passa cada any pels volts de Nadal, 
moltes persones de l’ofici que fa anys que 
estan retirades baixen un dia a Mercabarna 
per rememorar aquells temps de feina i de 
goig que tots ells han deixat enrere, i un 
dia acompanyen els fills o els nets, i mentre 
aquests fan la feina ells prenen un tallat al 
bar esperant que algú els reconegui i els di-
gui que bé que es conserven. Ells aprofiten 
llavors per parlar de la seva època, de les 
seves vivències i repetir-nos a tots que ara 
la feina és molt còmoda i que a la seva èpo-
ca era molt més dura, i en això tenen molta 
raó. La Paquita, en veure’m em va cridar i 
va fer que m’assegués amb ella –”vine, que 
parlarem”, em va dir. Jo, obedient, ho vaig 
fer i ella va començar preguntant-me per 
la salut, per la família i mil coses més per 
passar directament al tema que portava 
al cap –: “escolta, Sunta (aquest és el meu 
nom comercial), tu que ara manes al gre-
mi, per què no fas que als petits peixaters 
que tenim tanta feina per tirar endavant el 
govern ens pagui per la feina que fem?”. 
Caram, quina sorpresa vaig tenir! Això ana-
va fort i vaig haver de pensar la resposta, 
la veritat és que tenia raó, i així li ho vaig 
dir. Evidentment, cobrar no, però no pagar 
sí que seria factible si els diferents governs 
entenguessin el nostre esforç; cosir-nos a 
impostos no ajuda a fer-nos grans. Potser 
caldrà estudiar la proposta de la “pinto-
ra” perquè no va gens desencaminada, 
la reducció impositiva dels empresaris 
petits s’ha d’entendre com una inversió 
per fer créixer les empreses i això sem-
pre és bo.

PIMEComerç celebra el premi atorgat al Gremi de Carnissers de 
Barcelona
PIMEComerç celebra que el Gremi de Carnissers, 
Xarcuters i Aviram de Barcelona i Comarques hagi 
rebut el guardó del 20è Premi Nacional de Comerç, 
per la iniciativa “Som a primera línia per tu. Ajuda’ns a 
ajudar”. Aquesta iniciativa consisteix en una campanya 
solidària per tal d’ajudar les famílies que pitjor ho estan 
passant per la crisi de la COVID-19. El president del 
gremi, Xavier Gallifa, va rebre el guardó de mans del Molt Honorable Sr. Pere 
Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya.
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Els consells de Girona, Catalunya Central i Lleida s’alien per potenciar el 
comerç 

Els presidents dels Consells de Comerç de 
PIMEComerç Girona, Catalunya Central i Lleida s’han 
reunit a Vic per tal de reprendre un projecte que té 
com a objectiu principal dissenyar un escenari de 
cooperació entre els territoris aprofitant l’avinentesa 
de les bones infraestructures de transport que els 
connecten per generar accions dinamitzadores del 
sector. D’aquesta manera, PIMEComerç ha iniciat 
una nova línia de treball amb l’objectiu de potenciar 
el comerç de proximitat d’aquests territoris. L’estreta 
vinculació entre comunicacions i desenvolupament 
econòmic que els uneix crea un marc idoni per a 

desenvolupar accions conjuntes que permetin reforçar els lligams i aprofitar les 
sinergies sectorials per concretar accions conjuntes de promoció i dinamització del 
comerç i el turisme. 

PIMEComerç Girona celebra el premi atorgat al Gremi de Carnissers de 
Girona
El president de PIMEComerç Girona, Josep M. Vergés, celebra que el Gremi 
de Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques Gironines hagi rebut el 

guardó del 20è Premi Nacional de Comerç pels “Obradors 
de portes obertes: transferència de coneixement de base 
col·laborativa”. Aquest projecte consisteix a obrir els obradors 
a la resta d’agremiats, i a mostrar-los com s’elabora un 
determinat producte. La presidenta del Gremi de Carnissers 
i Xarcuters Artesans de les Comarques Gironines, Sílvia Aliu, 
va rebre el guardó de mans del Molt Honorable Sr. Pere 

Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya.


