
                                                                                                                  

Nota de premsa 

 
 

                      

PIMEC Vallès Occidental es reuneix amb la direcció de CIPO 

 
La trobada ha servit per presentar al nou president de PIMEC Vallès Occidental, recollir 
necessitats del tercer sector i generar sinèrgies al territori 
 
Sabadell, 7 d’octubre de 2022. PIMEC Vallès Occidental s’ha reunit amb el president 
del centre d’inserció sociolaboral CIPO, Joan Madaula, i el gerent, Xavier 
Martínez, amb la voluntat de conèixer de primera mà les activitats que fan a nivell local 
i comarcal i, al mateix temps, estudiar sinèrgies amb el sector. Per part de la patronal, a 
la trobada hi han assistit el nou president de PIMEC Vallès Occidental, Xavier Pujol, i 
el delegat de la patronal al territori, 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. A més, s’han abordat altres qüestions que 
afecten a les entitats que atenen el col·lectiu de la discapacitat intel·lectual, com la 
situació d’infra-finançament del sector, la qual cosa afecta directament a la qualitat 
dels serveis prestats. També s’ha fet referència a la necessitat de renovar les 
instal·lacions i d’invertir en formació dels professionals i persones amb 
discapacitat. A més, els representats de CIPO han destacat la necessitat de destinar 
més recursos a la recerca i desenvolupament de nous productes o línies 
productives, així com a donar suport a les famílies.  
 
Ambdues entitats han posat de manifest la voluntat de treballar de forma alineada 
per tal de traslladar a l’administració local la necessitat d’incrementar les partides 
destinades a les subvencions que es concedeixen en l’àmbit social i reduir els 
terminis de pagament des de la seva adjudicació.   
 
Tal com s’ha acordat en aquesta trobada, PIMEC Vallès Occidental continuarà treballant 
per donar a conèixer la complexa situació del sector. La patronal vol posar en valor la 
importància de treballar en xarxa amb la finalitat de sensibilitzar la societat. A més, 
els seus representats han destacat la implicació de PIMEC en un programa de diversitat 
a l’empresa i al treball, impulsat per la Generalitat de Catalunya, que pretén treballar 
amb les entitats del territori.  
 
Finalment, PIMEC i CIPO  han coincidit en la necessitat de treballar plegats per pal·liar 
els efectes que la complexa situació econòmica actual té sobre les entitats socials i 
sobre els col·lectius i les famílies amb les quals treballen.  
 


