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PIMEC Vallès Occidental es reuneix amb 
l’alcaldessa de Montcada 

 
La trobada ha servit per presentar al nou president de PIMEC Vallès Occidental i abordar 
temes d’interès per a les pimes, per al comerç i per als autònoms del territori 
 
 
Sabadell, 5 d’Octubre de 2022. PIMEC Vallès Occidental s’ha reunit amb l’alcaldessa 

de Montcada, Laura Campos, i el regidor delegat de Desenvolupament Econòmic Local, 

Jaume Teixidó, amb la voluntat de continuar treballant conjuntament pel bé de les 

petites i mitjanes empreses, del comerç local i dels autònoms de Montcada. Per part de 

la patronal, a la trobada hi han assistit el president de PIMEC Vallès Occidental, Xavier 

Pujol, el secretari general, Josep Ginesta, i el delegat de PIMEC Vallès Occidental, 

Miquel Martínez. 

La reunió ha servit per presentar al nou president de PIMEC Vallès Occidental, que 

ocupa el càrrec des del passat mes de juny. Així mateix, s’ha fet referència a la 

conveniència d’activar i promocionar entorns industrials i empresarials als 

polígons, generant atracció de noves indústries de valor afegit. 

S’han abordat qüestions com el treball que s’està fent des del Consell Comarcal del 

Vallès Occidental en relació amb el Pacte per la reindustrializació, del qual PIMEC 

n‘és impulsor. En aquest sentit, cal dir que l’Ajuntament de Montcada també s’ha mostrat 

actiu en aquest sentit, fent propostes per donar suport a la indústria i la creació de noves 

empreses. 

També s’ha parlat de poder treballar conjuntament per donar suport al petit comerç 

local i a les associacions de comerciants. Cal destacar que PIMEC compta amb 

l’experiència necessària en el sector i pot aportar propostes de valor a través del seu 

coneixement i suport tècnic, especialment a través del Consell de Comerç a nivell 

comarcal.  

Durant la trobada, també s’ha parlat sobre les infraestructures del municipi, el 

projecte de soterrament de les línies de tren i la situació estratègica de Montcada 

com a municipi del Vallès Occidental, ja que està molt a prop de Barcelona i en 

contacte amb teixit empresarial de la comarca del Vallès Occidental. A més, s’ha 

exposat la necessitat de crear nous espais de reunió amb empresaris i agents 

socials i econòmics per tal d’impulsar accions que s’ajustin a les necessitats reals de 

la ciutat.  

Finalment, s’han abordat algunes qüestions d’actualitat econòmica i empresarial que 

afecten a les pimes i els autònoms, com l’espiral inflacionista, la crisi energètica i la falta 

d’abastament de matèries primeres. En aquest context, els representats de la patronal i 

del consistori han coincidit en la necessitat de treballar plegats per fer front a la complexa 

situació actual.  


