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PIMEC signa un acord de col·laboració amb 

l’Associació de municipis per la Mobilitat i el 

Transport Urbà 

   
L’objectiu és col·laborar en el desenvolupament d’accions i programes que 
contribueixin a sensibilitzar les empreses amb aquelles qüestions que les afecten 
en matèria d’infraestructures de transport públic i mobilitat  
 

Barcelona, 30 de setembre de 2022. PIMEC i l’Associació de municipis per la 
Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) han signat aquest matí un conveni de 
col·laboració per abordar conjuntament aquelles qüestions que puguin 
afectar a les pimes de Catalunya en matèria de mobilitat i d’infraestructures 
de transport públic i, en especial, per sensibilitzar les empreses sobre la 
seva importància.  
 
Ambdues entitats han acordat col·laborar en programes de cooperació i 
desenvolupament que tinguin com a finalitat promoure el teixit empresarial 
català. Així mateix, l’acord contempla la promoció conjunta de jornades i 
conferències sobre temes rellevants per a les pimes i els autònoms de Catalunya 
en matèria de mobilitat.  
 
En el marc d’aquest acte de signatura, el president de PIMEC, Antoni Cañete, 
ha posat en valor la tasca de l’AMTU afirmant que “el seu paper és fonamental 
en la mobilitat de les persones treballadores i, al mateix temps, ens ajuda a 
equilibrar el país i a dotar-nos de més i millors infraestructures però, sobretot, 
més eficients”.  
 
Per la seva part, la presidenta de l’AMTU i alcaldessa de Sitges, Aurora 
Carbonell, ha afirmat que "des de l'AMTU volem contribuir a que  les petites i 
mitjanes empreses  catalanes estiguin assabentades de les principals novetats 
existents en l'àmbit de la mobilitat i el transport públic i puguin millorar en aquest 
sentit i, al mateix temps, també volem  copsar les necessitats reals de les pimes 
catalanes en matèria de mobilitat, en un moment d'incertesa global, a causa de 
diverses crisis". La presidenta de l'AMTU també ha afegit que "l'activitat 
econòmica de Catalunya ha de poder anar lligada a la mobilitat sostenible i 
eficient".  
 
A més del president de PIMEC i de la presidenta de l’AMTU, a l’acte de signatura 
del conveni hi han assistit el secretari general de la patronal, Josep Ginesta, i el 
president de PIMEC Logística, Ignasi Sayol. En representació de l’AMTU, també 
hi ha estat present el Director General, Joan Serra.  
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