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PIMEC i l’Ajuntament de L’Hospitalet analitzen els 

canvis al sector de l’automòbil i les oportunitats que 

generen a les pimes del territori 

Més de 150 assistents a la primera jornada de PIMEC organitzada a L’Hospitalet de 

Llobregat  

L’Hospitalet de Llobregat, 26 de novembre de 2019. PIMEC Baix Llobregat – 
L’Hospitalet i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat han celebrat avui al Centre 
Cultural de Bellvitge-Gornal el ‘PIMEC Fòrum. Transformació del sector de l’automòbil’,  
una jornada de reflexió sobre la indústria de l'automòbil a Catalunya, en la qual els més 
de 150 assistents a l’acte han conegut de primera mà les alternatives i les oportunitats 
davant dels nous reptes d'un dels sectors econòmics més importants del territori. 
 
El sector de l’automòbil està experimentant una transformació que va molt més enllà de 
la indústria. Es tracta d’un canvi de paradigma marcat per una nova cultura i una nova 
manera d’entendre la mobilitat. El futur del sector serà complex i hi confluiran diferents 
actors com ara el transport públic o les plataformes de mobilitat. És per això que el nou 
Programa de Suport a la Indústria de la Mobilitat i l’Automoció, que serà presentat de 
manera oficial el març del 2020, s’està desenvolupant amb la col·laboració de tots els 
agents implicats, tal com ha explicat avui la directora general d’Indústria, Matilde 
Villaroya, en el decurs de l’acte.  
 
El president de PIMEC, Josep González, en la seva intervenció ha destacat que “des de 
PIMEC ens sumem a aquest repte i per això estem col·laborant estretament en el 
disseny del Programa de Suport a la Indústria de la Mobilitat i l’Automoció”. En aquest 
sentit, l’entitat entén que és indispensable una partida pressupostària extraordinària 
per poder desenvolupar-lo amb garanties.  
 
Per la seva banda, l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, que també ha participat 
en la cloenda de l’acte ha celebrat que PIMEC ja estigui present a la ciutat i ha reconegut 
l’èxit d’aquesta primera trobada empresarial de l’entitat a L’Hospitalet. L’alcaldessa ha 
ressaltat la importància de la col·laboració publicoprivada per portar a terme accions de 
suport al teixit empresarial de la ciutat. 
 
L’acte també ha comptat amb del secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat 
de Catalunya, Joaquim Ferrer, el president de PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet, 
Joan Soler, el secretari general de la patronal, Antoni Cañete i el gerent de l’Àrea 
Institucional de PIMEC, Àngel Hermosilla.  
 
S’ha organitzat una taula de debat sobre les estratègies dels fabricants de vehicles 
enfront de la nova mobilitat, amb la participació de Josep Maria Vall, president 
del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya, Francesc Corbero, director 
general de Comunicació de NISSAN, i Antonio Calvo, director de mobilitat 
sostenible de SEAT.  
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Finalment, s’ha celebrat una taula rodona en relació amb el canvi a la indústria auxiliar 
de l’automòbil, amb les participacions de Jesús Docampo, director general Nobel 
Automotive, d’Albert Giralt, conseller delegat del Grup Vilardell Purtí i d’Avinent 
Science and Technology, i de César Molins, director general d’Ames. 
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