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Més de 350 empresaris i empresàries del Vallès Occidental 
participen a la jornada de PIMEC “Reactivem-nos” 

Josep Mª Catalán anuncia durant la jornada la seva decisió de deixar la presidència de 
PIMEC Vallès Occidental, deixant pas a Xavier Pujol, fins ara vicepresident de l’entitat 
al territori.  

Sabadell, 9 de juny del 2022. El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha continuat avui 
al Vallès Occidental una gira d’activisme empresarial que està recorrent diferents punts 
del territori català amb l’objectiu de compartir les inquietuds i les necessitats de les pimes 
i les persones autònomes, per tal de definir les prioritats de la patronal per als propers 
anys. Sota el títol ‘Reactivem-nos’, aquest tour pretén trobar solucions per superar la 
crisi i propiciar el creixement empresarial del territori, tot contribuint a la reactivació 
econòmica del país. “Les vostres inquietuds i necessitats definiran les prioritats i 
l’estratègia de PIMEC i ens ajudaran a dissenyar accions i mesures que reclamarem 
als governs i poders legislatius”, ha assegurat Cañete. 

L’Amfiteatre de la Fundació 1859 Caixa Sabadell ha acollit aquest acte, en el qual hi ha 
participat més de 350 empresaris i empresàries del territori, i on el president de PIMEC 
ha explicat el motiu de l’activisme empresarial: “Volem situar les pimes en el pont de 
comandament, per tant, hem d’estar a tots els llocs on es prenen les decisions que 
afecten la petita i la mitjana empresa. Si no ho fem, uns altres decideixen per nosaltres 
i, per tant, no podem garantir que sempre es legisli pensant primer en els més 
petits. Només si estem en el pont de comandament, podrem aconseguir normatives 
justes i equitatives per competir en igualtat de condicions, ser viables i 
competitius i, per tant, propiciar el creixement econòmic del país”. 

A petició del públic assistent, el president de PIMEC també ha parlat d’alguns dels temes 
que més preocupen al teixit empresarial local com l’energia, la formació i la reforma 
laboral. També ha reflexionat sobre els canvis que s’estan produint al món i ha definit 
el moment actual com un “canvi d’era, en la qual serà necessària una mirada d’un 
capitalisme més inclusiu, en què la columna vertebral serà la gestió de la 
productivitat”.   

Xavier Pujol, nou president de PIMEC Vallès Occidental 

Al final de l’acte Josep Maria Catalán, president de PIMEC Vallès Occidental els darrers 
5 anys, ha anunciat la seva decisió de deixar la presidència per motius personals, tot 
donat pas al fins ara vicepresident de l’entitat al territori des del 2016, Xavier Pujol, per 
al seu relleu. Per aquest motiu, PIMEC ha aprofitat l’esdeveniment per retre homenatge 
a la figura de Catalán amb un reconeixement a la seva tasca i a les seves 
aportacions al front de la patronal al Vallès Occidental. 

“Seguiré vinculat a la patronal, donant suport a les pimes locals i amb la satisfacció d’una 
feina ben feta al seu servei. Han estat anys de canvis a l’economia i al mercat de 
treball, però les empreses vallesanes són resilients i estic convençut que, de la 
mà de PIMEC, faran front a reptes futurs com la sostenibilitat o la digitalització”, 
ha manifestat Josep Mª Catalán.  

Xavier Pujol és un empresari vallesà del sector dels serveis de les tecnologies de la 
informació (TIC), soci-fundador i director de l’empresa Advanto de Sant Cugat del Vallès. 
Entre els seus objectius al nou càrrec, ha destacat la seva voluntat que PIMEC segueixi 
sent un referent per a les pimes i les persones autònomes del Vallès Occidental, 
a qui continuarà donant veu. A més, ha destacat la necessitat de seguir treballant per 
crear sinèrgies entre empreses i amb l’Administració Pública, així com per a l’impuls 
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de mesures de creixement empresarial al territori i de millorar de la competitivitat, 
la productivitat i la viabilitat locals.  

Prèviament a la conferència, el president de PIMEC, acompanyat per una representació 
de la patronal al territori, ha mantingut una trobada institucional amb representants de 
diferents entitats i autoritats: Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, Antoni Morral, 
delegat del Govern, Eva Menor, diputada presidenta de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Badia del 
Vallès, Xavier Garcés, alcalde de Barberà del Vallès, Nil López, alcalde de 
Matadepera, Mateu Comalrena, alcalde de Gallifa, Núria Marín, tinenta d'alcalde de 
l'Àrea de Promoció econòmica i Projecció de Terrassa, Alex Brossa, tinent d'alcaldia 
de l'Àrea d'Hisenda Pública i Economia Local de Sant Quirze del Vallès, Joan Creus, 
tinent d'alcalde de Castellar del Vallès, Jaume Teixidó, regidor de desenvolupament 
econòmic local de Montcada i Reixac, Javier Lafuente, rector magnífic de la UAB, 
Daniel Crespo, rector magnífic de la UPC, Josep Farnés, vicedegà de l'ICASBD, 
Carme Oriol, vocal de la Junta d’Advocats de Terrassa, i Caterina Biscari del Sincrotró. 

 
 


