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PIMEC Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona 
presenten la seu de l’Oficina Acelera Pyme Rural de 

Polinyà 

 

El programa d’ajut, sense cost per a les empreses participants, permet la 
digitalització de pimes i autònoms de municipis de menys de 20.000 habitants 

 

Polinyà, 8 de febrer de 2023. PIMEC Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona, 

amb el suport de Red.es, han presentat avui la seu de l’Oficina Acelera Pyme Rural 

de Polinyà, ubicada a Can Gavarra, el centre de serveis per a les empreses i 

l’emprenedoria de l’Ajuntament de Polinyà. L’OAP Rural és una oficina física i virtual on 

les petites i mitjanes empreses i les persones autònomes de poblacions de menys de 

20.000 habitants poden sol·licitar assessorament tecnològic personalitzat a partir d’un 

diagnòstic digital del negoci. A més, poden accedir a seminaris sobre TIC i tallers 

de networking, així com a eines i recursos per a la digitalització i gestió dels tràmits 

vinculats al Kit Digital.  

Cal destacar que el programa d’ajut que s’ofereix des de l’OAP Rural té com a objectiu 

principal la digitalització d’empreses i autònoms evitant que aquesta els suposi un 

cost.  

Javier Silva, alcalde de Polinyà, ha donat la benvinguda a l’acte i ha celebrat la posada 

en marxa d’aquest projecte que ajudarà a millorar la competitivitat dels negocis més 

petits. “La digitalització és fonamental per a l’enfortiment i el desenvolupament del 

teixit econòmic al territori però, al mateix temps, som conscients que no és un 

procés fàcil per a les petites i mitjanes empreses i persones autònomes”, ha 

afirmat.   

Per part seva, Eva Menor, diputada presidenta de l’Àrea de Desenvolupament 

Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, ha explicat que “aquesta 

oficina té el repte d’arribar a les 8.500 empreses i professionals autònoms que hi 

ha als 12 municipis del Vallès Occidental de menys de 20.000 habitants i les quals 

representen el 10% del teixit empresarial de la comarca”. 

Durant la seva intervenció, Xavier Pujol, president de PIMEC Vallès Occidental, ha 

destacat que “avui és un dia especial perquè posem en marxa al territori l’Oficina 

Acelera Pyme Rural amb l’objectiu d’assessorar i acompanyar en el camí de la 

transformació digital a mipimes, persones autònomes, comerç i col·lectius, a 

través de la col·laboració públic-privada amb les promocions econòmiques dels 

municipis més petits de la comarca”. A més, ha apuntat que “estem convençuts que serà 
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tot un èxit com també ho han estat altres projectes que treballem des de fa anys amb la 

Diputació de Barcelona. És el cas de Comerç21 o Accelera el creixement”. 

La presentació de l’Oficina Acelera Pyme Rural i de la seva seu a Polinyà ha estat a 

càrrec d’Andreu Bru, director de Tecnologia i Innovació de PIMEC, i Albert Torras, 

tècnic assessor del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona. Durant la 

seva intervenció, Bru ha explicat que “aquestes oficines trenquen les barreres de la 

distància, portant els serveis a zones allunyades de les àrees metropolitanes, i 

incentiven el contacte directe entre empreses i autònoms que cerquen tecnologies 

i prestadors de tecnologia de proximitat”. 

D’altra banda, Torras s’ha referit a què “els serveis que prestarà aquesta oficina 

seran de gran utilitat per empreses i autònoms que potser no tenen la percepció 

que els seus negocis siguin susceptibles de ser digitalitzats”. “Tot l’ecosistema 

local de suport al teixit empresarial de la comarca ha de tenir un paper prescriptor 

dels serveis de l’OAP”, ha afegit.   

A l’acte també hi ha participat Víctor Blanco, assessor tecnològic de l’OAP Rural del 

Vallès Occidental, que ha detallat el catàleg de serveis oferts pel programa i ha destacat 

que “aquesta oficina suposa una oportunitat per a la transformació digital de les 

pimes, que permetrà la millora de la seva competitivitat i un impuls del teixit 

empresarial”. L’acte també ha comptat amb la presència del delegat territorial de 

PIMEC Vallès Occidental, Miquel Martínez.  

 

 


