
                                                                                                                  

Nota de premsa 

 
                       

 

PIMEC Vallès Occidental signa un conveni de col·laboració 
amb Barcelona Moda Center 

 
El conveni té com a objectiu crear sinèrgies, facilitar nous espais de treball a les pimes 
i ampliar el nombre d’espais disponibles per organitzar activitats de la patronal 
 
Sabadell, 11 d’octubre de 2022. PIMEC Vallès Occidental ha signat un acord de 
col·laboració amb l’empresa Barcelona Moda Center (BMC), una empresa que ofereix 
espai de treball flexible a més de 50 organitzacions. L’objectiu és crear sinèrgies, oferir 
nous espais de treball a les pimes i ampliar el nombre d’espais on la patronal 
organitza actes i jornades d’interès per a les empreses de la comarca.  
 
Durant l’acte de signatura del conveni, el president de PIMEC Vallès Occidental, Xavier 
Pujol, ha posat de manifest la importància d’aquest conveni, que facilitarà que la 
patronal pugui realitzar activitats a Sant Quirze del Vallès, indret on es troben les 
oficines de BMC. També ha destacat que aquesta és una oportunitat per la patronal, ja 
que “en els darrers anys hi ha hagut un creixement significatiu intern i a nivell de 
socis, que obliga a buscar solucions per ampliar i diversificar els espais on 
s’organitzen les activitats”. D’altra banda, s’ha referit a l’interès que té PIMEC Vallès 
Occidental en adoptar nous formats de trobades amb empresaris, per exemple 
organitzant trobades de networking. La signatura d’aquest conveni facilita l’evolució cap 
a aquest tipus de formats.  
 
Per la seva part, la directora general e BMC, Marta Bombardó, ha explicat que 
“Barcelona Moda Center creu en les noves formes de treball més flexibles i 
col·laboratives, on el talent i les sinergies entre empreses s'amplifiquen i els 
costos es redueixen”. Bombardó ha destacat que el centre potencia les relacions entre 
les persones amb l’objectiu de fer més “humana” la feina.  
 
A l’acte de signatura hi han assistit per part de Barcelona Moda Center, la seva directora 
general, Marta Bombardó, i per part de PIMEC Vallès Occidental el president, Xavier 
Pujol, i el delegat de la patronal al territori, Miquel Martínez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


