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Josep M. Catalán: “Renovem l’Executiva amb empresaris i 

empresàries compromesos a treballar per les pimes del territori 

i per la comarca líder industrial a Catalunya” 

La delegació de PIMEC al Vallès Occidental estrena nova Comissió Executiva amb 

representació dels sectors principals i de tots els municipis de la comarca. 

Sabadell, 21 de juny  de 2021. Després de les eleccions de PIMEC, les quals van donar 

pas a una nova etapa de l’entitat, el president de la patronal al Vallès Occidental, Josep 

Maria Catalán, ha dit que a l’entitat es compta amb “una il·lusió renovada per seguir 

treballant per les empreses, els autònoms i els comerciants del Vallès Occidental”. En 

l’acte d’aprovació de la nova Comissió Executiva i els òrgans de govern de la delegació 

per part del Comitè Executiu de PIMEC, el passat 20 d’abril, ha explicat que aquesta 

nova etapa comptarà amb 15 empresaris i empresàries del territori, representants 

de diferents sectors econòmics i membres d’entitats i associacions de reconegut 

prestigi a la comarca, donant servei des de tots els punts d’atenció de la patronal a 

Sabadell, Terrassa i Sant Cugat.  

Josep Maria Catalán, reelegit en el seu rol de lideratge de PIMEC Vallès Occidental,  ha 

destacat que aquesta renovació dels òrgans de govern impulsarà una estratègia 

territorial per impulsar la competitivitat del teixit productiu a través de l’activisme 

empresarial per situar les pimes al pont de comandament de l’economia local. 

“L’equip encara no està tancat i durant l’any s’aniran incorporant empresaris i 

empresàries que poden aportar més valor a l’hora de treballar per representar i defensar 

els interessos de les pimes i els autònoms i pel món industrial, del qual el Vallès 

Occidental compta amb un pes important”, ha afegit.  

D’altra banda, el president de PIMEC Vallès Occidental ha parlat de la importància de 

seguir treballant pel comerç dels barris i d’ajudar als petits comerciants de proximitat 

a adaptar-se a la nova realitat econòmica, marcada per les tecnologies. Així mateix, 

ha manifestat la seva intenció de potenciar la col·laboració publico-privada amb els 

23 municipis de la comarca, amb propostes en l’àmbit de la gestió de polígons 

industrials i mesures per garantir la viabilitat de les empreses, així com el creixement, 

l’acceleració i la consolidació del comerç.  

Finalment, Josep Maria Catalán ha lamentat la pèrdua de tres persones de l’equip durant 

aquest any -Eduard Gutés, presidents del Col·legi d’Agents Comercials de Sabadell, 

Antoni Peñarrolla, de l’empresa AP Photo Indústries i ex president de la Cambra de 

Comerç de Sabadell, i Josep Argemí, president del Gremi d’Indústries Químiques de 

Sabadell i Comarca.  

 

 

 

 



 

 

 

Membres de la Comissió Executiva de PIMEC Vallès Occidental  

• Vicepresident primer: Xavier Pujol (ADVANTO, S.L.) 

• Vicepresident segon: Carlos Rodríguez (PINTADOS Y DERIVADOS, S.A.) 

• Vicepresident tercer: Miquel Àngel Salazar (ASSEMP BCN ASSESSORS 

EMPRESARIALS, S.L.) 

• Vicepresidenta quarta: Concha Fuentes (TALLERES ALFA TORRES, S.A.) 

• Vicepresident cinquè: Jaime Maranges (FERRETERIA MARANGES, S.A) 

• Coordinadora Dona i Empresa: Noèlia Hurtado (TOP TEN FRANQUICIAS, S.L) 

• President de PIMEC Joves: Alberto Rodilla (ARG INNOVADVICE, S.L.) 

• President de PIMEComerç: Xavier Olivé (CERDANYOLA COMERÇ I SERVEIS) 

• Resta de membres: Dabán Guajardo (Coaching & Equilibrium), Laura García 

(EFI MONITORIZACION GT, S.L.), Salut Ribera (NATURALEA 

CONSERVACIÓ, S.L), Raül Pont (HOLDIPONT, S.L.), Juan Diego Valverde 

(CLUB SQUASH MALIBU ESPORTIU, S.L.), i Francesc Elias (BOMBA ELIAS, 

S.A.).  

 

Membres del Consell Territorial  

• Pere Carrió (COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS DE SABADELL) 

• Alfonso López (GREMI INSTAL.LADORS CRM) 

• Francesc Cases (ASSOCIACIÓ DE MAJORISTES DE MERCAVALLÈS) 

• Pep Gil (SANT CUGAT CONSULTING, S.L.) 

• Ángel García (ASSOCIACIÓ DE PIMES DE SANT CUGAT) 

• Diego Montañez (LEAN FOCUS, S.L.) 

• Elena Muñoz (NETEGES MUÑOZ, S.L.) 

• Josep Soler (GRANJA BONELLS, S.L.) 

 


