
                                                                       Nota de premsa 

PIMEC Maresme-Barcelonès Nord inicia el procés per la 
creació d'una taula econòmica i social amb l’Ajuntament de 

Sant Adrià de Besòs 

Al llarg de la trobada, els membres de l’entitat han exposat la situació actual del teixit 
productiu del territori i han presentat les iniciatives que s’estan duent a terme des de 
PIMEC. 

Sant Adrià de Besòs, 29 d'abril de 2021. PIMEC Maresme-Barcelonès Nord s’ha reunit 
aquest dimecres 27 d’abril amb la nova alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, Filo Cañete, per tal d’establir la creació d'una taula econòmica i social a la 
ciutat. A la reunió també han assistit el regidor d’hisenda de l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs, Hugo Ferrer; l’assessor del departament de l’alcaldia de l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs, Jose Antonio Rubio; el delegat territorial de PIMEC Maresme-
Barcelonès Nord, Damià Fernández; la secretària comarcal d’UGT Barcelonès Nord, 
Reyes Solaz i el secretari adjunt de la Regió Metropolitana d’UGT, Cecilio Limiñana. 

Durant la trobada, els membres de l’entitat al territori han presentat propostes de valor 
que actualment està duent a terme per potenciar la recuperació econòmica del 
Barcelonès Nord i el Maresme, com ara el “Pla de Viabilitat empresarial” o el 
programa “Accelera el creixement”. A més, l’organització empresarial també ha 
introduït altres iniciatives en les quals continuarà treballant amb l’objectiu de fomentar la 
competitivitat del teixit empresarial, com la reordenació de polígons o el futur canvi 
d’usos. La delegació de PIMEC Maresme-Barcelonès Nord se sumaria així a una nova 
taula en representació de les empreses del territori, cobrint d’aquesta manera la major 
part de les poblacions més grans i amb més teixit empresarial del territori.  

El consistori ha traslladat la idea de crear un grup de treball per a donar una resposta 
transversal als problemes que afecten les empreses i treballadors del territori. En aquest 
sentit, a la trobada també s’han tractat temes socials i propostes d’ajuts a les empreses 
i comerços de la localitat per tal de superar la greu crisi derivada de la pandèmia de la 
covid-19.  


