Nota de premsa

Xavier Pujol, president de PIMEC Vallès Occidental, es reuneix
amb Sant Cugat Empresarial per parlar sobre l’actual context
econòmic
PIMEC Vallès Occidental ha mostrat la seva preocupació per la complexa situació
econòmica que es preveu per aquesta tardor, derivada de la inflació i de la crisi
energètica
Sabadell, 16 de setembre del 2022. El president de PIMEC Vallès Occidental, Xavier
Pujol, s’ha reunit amb una comitiva de l’associació Sant Cugat Empresarial, encapçalada
pel president de l’entitat, Jaume Vives. En el marc d’aquesta trobada, que ha tingut lloc
a la seu de PIMEC a Sabadell, les entitats han intercanviat opinions sobre l’escenari
econòmic incert que es preveu per als propers mesos, marcat per la inflació i la crisi
energètica.
En aquest sentit, PIMEC Vallès Occidental s’ha mostrat favorable a que les empreses
creïn plans de contingència. Tot i això, el president de la patronal al Vallès Occidental
ha destacat que “els empresaris i empresàries no poden caure en el desànim, ja
que aquest pot tenir com a conseqüència una aturada més greu del sistema”.
Aquesta ha estat la primera reunió entre ambdues entitats des de que Pujol va assumir
la presidència de la patronal al Vallès Occidental, el passat mes de juny. En aquest
context, PIMEC ha donat a conèixer la seva estructura i funcionament.
A la trobada també hi han assistit el delegat territorial de PIMEC Vallès Occidental,
Miquel Martínez, i l’anterior president de l’associació Sant Cugat Empresarial, Joan
Franquesa, el vocal de la Junta Directiva, Lluís Sisquella, i la gerent, Silvia Trabalón.
Els representants d’ambdues entitats han refermat la seva voluntat de continuar
treballant conjuntament per tal de fer arribar els serveis a les micro, petites i mitjanes
empreses i, al mateix temps, s’han mostrat unides en la defensa dels interessos de les
empreses que representen.

