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El Gremi d’Hostaleria Vallès Occidental i Barcelonès 
Sud s’adhereix a PIMEC Vallès Occidental 

 

Sabadell, 26 d’octubre de 2022. El Gremi d'Hostaleria Vallès Occidental i 
Barcelonès Sud s'ha adherit a PIMEC amb l'objectiu de reforçar la vinculació 
entre entitats, enfortir el teixit associatiu del territori i créixer conjuntament, 
participant a PIMEC Vallès Occidental, PIMEC Comerç i PIMEC Turisme.  
 
L'acte oficial d'adhesió ha comptat amb la participació del president de PIMEC 
Vallès Occidental, Xavier Pujol, el president de PIMEComerç Vallès 
Occidental, Xavier Olivé,  el president del Gremi d’Hostaleria Vallès Occidental 
i Barcelonès Sud, Jordi Moyà, el coordinador territorial de PIMEC, Miquel 
Martínez, la coordinadora territorial de PIMEComerç, Mayte Perez, i el 
dinamitzador gerent del Gremi d’Hostaleria Vallès Occidental i Barcelonès Sud, 
Ferran Tornel. A la trobada hi ha participat també Daniel Brasé, el gerent de 
la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració (FIHR), soci de PIMEC 
que agrupa diversos gremis amb la finalitat de defensar els interessos comuns 
del sector.  
 
El Gremi d’Hostaleria Vallès Occidental i Barcelonès Sud, que compta amb 
més de 650 socis, passa a formar part de l’Executiva de PIMEC al Vallès 
Occidental. Així doncs, representaran al sector de l’Hosteleria i el Turisme de la 
comarca i treballaran per poder ampliar els serveis i acords de que disposa el 
Gremi actualment. El president de PIMEC Vallès Occidental ha manifestat "la 
seva satisfacció per aquesta nova incorporació dins de l’equip de treball 
del territori representant a un col·lectiu tan important dins de l’economia, 
de l'activitat local i comarcal”. Pujol també ha agraït tot el treball que es va 
fer en l'anterior etapa.  
 
Per al seva part, el president de PIMEComerç Vallès Occidental, Xavier Olivé, 
ha celebrat aquesta incorporació “perquè reforça l’aposta de la patronal per 
un sector amb molt de pes econòmic al territori que mútuament es 
nodriran de sinergies col·lectives per potenciar el comerç i l’hostaleria del 
Vallès Occidental”.  
 
Cal destacar que el sector hostaler de la comarca surt reforçat amb aquesta 
unió perquè, com ha afirmat Jordi Moyà, president del Gremi d’Hostaleria 
Vallès Occidental i Barcelonès Sud, “permet crear més xarxa i disposar de 
l’experiència de la patronal per continuar creixent des de la sostenibilitat i 
la qualitat, fent pedagogia de la restauració local com a eix vertebrador 
dels nostres pobles i ciutats”. D’altra banda, el gerent de la FIHR, Daniel 
Brasé, una federació també sòcia de PIMEC i molt activa dins de la sectorial de 
PIMEC Turisme, ha posat de manifest la seva “satisfacció per aquest futur 
treball en equip de les entitats”.  

 


