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PIMEC Vallès Oriental, el Cercle Econòmic i Social 
del Baix Montseny i l’ISVAT fomenten l’intercanvi 

de coneixements entre el teixit empresarial del 
Baix Montseny 

 

Més d’un centenar de persones han assistit avui a la I Jornada Societat i 
Economia del Baix Montseny, on s’ha parlat de Formació Professional, retenció 
i captació de talent i d’expectatives de la indústria al territori  

 
Granollers, 17 de març de 2023. PIMEC Vallès Oriental, juntament amb el Cercle 

Econòmic i Social del Baix Montseny i l’ISVAT, ha organitzat la “I Jornada Societat i 

Economia del Baix Montseny”, un acte celebrat al Teatre Ateneu de Sant Celoni en el 

qual s’ha parlat d’iniciatives econòmiques i empresarials a la comarca.  

El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha moderat una taula d'experiències 

amb joves emprenedors titulada "Noves generacions, noves dificultats, nous reptes 

i oportunitats", durant la qual ha manifestat que "la dificultat és una constant a 

l'activitat econòmica, canvien les variables de l'entorn però les noves generacions 

estan més preparades que mai per afrontar-les si seguim cultivant la cultura 

emprenedora que ja és pròpia del nostre país". En una taula amb diverses persones 

joves empresàries i emprenedores s'han afrontat diferents qüestions com el 

finançament, facilitació d'activitat econòmica, la formació professional o la retenció i 

captació de talent, identificant els principals problemes, però també proposant solucions 

de futur. En aquesta taula rodona hi han participat representants de les empreses El 

Bocamoll, Can Marc, 4 Four Elements, Granja Escola i Wana Group. 

Durant l’acte també s’ha parlat de les expectatives de la indústria al Baix Montseny, 

posant èmfasi en els condicionants del territori, projectes i futur. A la taula rodona, que 

ha estat moderada per Joaquim Deulofeu, membre i ex president del Cercle Econòmic 

i Social del Baix Montseny, CEO de Qualitat Serveis Empresarials i professor de la UPC, 

hi han participat representants de les empreses Salicru, Lab Circuits, Ventanas Uin2, 

ALTERVAC i Arkema Quimica, que han posat de manifest la importància que té la 

Formació Professional i l’atracció de talent per al territori. Per part seva, Deulofeu ha 

destacat que “és clau que les comunicacions i els transports flueixin per fer més 

atractiu el territori. Per aquest motiu, cal millorar a nivell d’infraestructures, com per 

exemple els accessos a alguns polígons, encara que la comarca està ben comunicada”. 

D’altra banda, en una taula rodona moderada per Ignasi Faura, president d’Iniciatives 

Socials Vall Alta de la Tordera (ISVAT), s’ha intercanviat opinions sobre com potenciar 

la formació professional i ocupacional, així com la contractació. Faura ha destacat 

que tot i les valuoses experiències que s’han compartit en la taula, el Baix Montseny 

continua endarrerit pel que fa als recursos i esforços destinats a la Formació 

Professional. “Cal que es constitueixi un consell de Formació Professional al Baix 
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Montseny que coordini adequadament les accions dels ajuntaments, empreses, 

centres educatius i societat civil”, ha afirmat.  

Com a part de la jornada també s’han ofert les conferències “Estructura empresarial 

del Baix Montseny” i “Blockchain per empreses”, a càrrec de Món Cullere, 

economista de presidència de l’Ajuntament de Manresa, i Gonzalo Cuatrecasas, 

especialista en tecnologies de la informació, respectivament. La cloenda de la jornada 

ha anat a càrrec de l’alcalde de Sant Celoni, Raül Garcia, i de l’alcalde de Santa Maria 

de Palautordera, Jordi Xena i Ibàñez.  

 

 

 


