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PIMEC Vallès Occidental consensua amb 

els màxims representants de PIMEC  

les noves línies d’actuació per al territori 

En la trobada s’han estudiat els resultats de la delegació del 2019 i s’han planificat les 

accions del pla estratègic 2020-2023 

Sabadell, 6 de març de 2020. La comissió executiva de PIMEC Vallès Occidental s’ha 

reunit a l’Auditori de PIMEC a Barcelona amb els màxims representants de la patronal 

per fer balanç de les accions del 2019 i treballar el nou pla estratègic de la delegació. 

Per part de PIMEC Vallès Occidental han assistit a la trobada Josep Maria Catalán, 

president; Xavier Pujol, Francesc Elias i Carlos Rodríguez, vicepresidents; Alberto 

Rodilla, vocal i president de PIMEC Joves Vallès Occidental; Xavier Daban, vocal; 

Alfonso López, vocal i president del Gremi d’Instal·ladors de Cerdanyola, Ripollet i 

Montacada; Àngel Garcia, vocal i president de Sant Cugat Pimes, i Concha Fuentes, 

vocal i presidenta de PIMEC Metall. A Barcelona s’han trobat amb el president de 

PIMEC, Josep González, i el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, i també amb 

membres de les altres comissions executives de Barcelona, és a dir, PIMEC Vallès 

Oriental, PIMEC Maresme-Barcelonès Nord i PIMEC Baix Llobregat-l’Hospitalet. 

En la reunió, s’ha ratificat al complet l’actual comissió executiva de PIMEC Vallès 

Occidental (formada per 25 empresaris de diversos sectors industrials), s’han analitzat 

els resultats operatius i institucionals del 2019, i s’ha consensuat el pla estratègic 

2020-2023 per al territori, que es basa en cinc objectius principals: seguir creixent en 

nombre de socis, augmentar i millorar els servis que s’ofereixen al territori, consolidar i 

incrementar els convenis de col·laboració amb altres entitats i amb administracions, 

potenciar el suport als polígons industrials de la comarca i continuar ajudant a millorar 

la competitivitat de les pimes. Un altre repte de PIMEC Vallès Occidental és seguir 

potenciant el punt d’atenció a les empreses que es va obrir el 2019 a Terrassa, que ha 

resultat tot un èxit pel que fa a atenció a les empreses, cursos de formació i ajuda a 

persones que es volen reinserir en el món laboral. 

El president de PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, després de la reunió 

ha expressat que “durant el 2019 la delegació ha viscut un creixement important pel que 

fa a la gestió de serveis als punts d’atenció a les empreses de la comarca i cada cop 

més empreses confien en PIMEC (ja n’agrupem 7.500) per temes com la selecció de 

personal, la internacionalització, la recerca de finançament, la consultoria energètica i 

de medi ambient, la formació... En aquest sentit, el pla estratègic 2020-2023 ens ha de 

permetre seguir potenciant aquests serveis de proximitat i seguir treballant amb els 23 

municipis de la comarca per enfortir la col·laboració publicoprivada”. 


