
                         Nota de premsa 

PIMEC Joves i CREC Coworking Sabadell treballen 

conjuntament en benefici de pimes, autònoms i 

emprenedors del territori 

Ambdues entitats signen un conveni de col·laboració pel qual portaran a terme accions 

per dinamitzar i donar suport al teixit productiu de la comarca.  

Sabadell,  17 de maig de 2020. PIMEC Joves i CREC Coworking Sabadell s’han 

compromès avui a treballar de manera conjunta en benefici de les pimes, els 

autònoms i els emprenedors del Vallès Occidental. Després de signar un conveni de 

col·laboració pel qual portaran a terme accions per dinamitzar i donar suport al teixit 

productiu del territori, ambdues entitats han destacat que oferiran condicions especials 

per als joves socis de la patronal que vulguin treballar a les instal·lacions de CREC 

i han explicat que organitzaran conjuntament activitats a l’espai de Sabadell. 

El president de PIMEC Joves Vallès Occidental, Albert Rodilla, ha assegurat que des de 

la sectorial segueixen treballant per “minimitzar els efectes econòmics i socials de la 

Covid-19 sobre l’emprenedoria”. A més, ha valorat positivament el tancament d’aquest 

acord: “En aquest moments de recuperació, després de la l'aturada econòmica pel 

coronavirus, son necessaries eines de suport a la opotimització de despeses de les 

pimes i, sobretot, a  l'emprenedoria i la innovació”. Per això, ha instat l’Administració 

Pública a “donar el màxim suport i ajudar a finançar nous projectes per generar 

noves oportunitats de negoci que, a la vegada, generaran riquessa i llocs de 

treball”.  

D’altra banda, ha posat en valor l’espai del CREC a Sabadell: “És un actiu per a la ciutat 

que ajudarà els autònoms i les pimes a consolidar el seus projectes i a crèixer, tot 

generant sinèrgies”. En aquest sentit, ha detallat alguns detalls del conveni com, per 

exemple, que tant pimes, com autòmons i els joves emprenedors de la patronal al Vallès 

Occidental “gaudiran de tres mesos gratuïts al coworking, tot potenciant les 

oportunitats a l’hora d’obrir mercat al territori o per descongestionar altres espais 

sense tenir que fer una inversió extra”.  

Per part seva, Roman Calavera, CEO de CREC Coworking Sabadell ha assegurat que 
“el treball colaboratiu i la creació de sinergies serà el factor determinant per a una 
recuperació econòmica i social”. Per això, ha celebrat l’acord establert entre PIMEC i 
CREC “per obrir vies en aquest sentit”. 
 


