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PIMEC Vallès Oriental es reuneix amb la nova 

alcaldessa de Mollet del Vallès 

La trobada ha servit per mantenir un primer contacte amb la nova alcaldessa i abordar 

els temes d’interès per a les pimes i els autònoms del territori 

Mollet del Vallès, 30 de setembre de 2022. PIMEC Vallès Oriental s’ha reunit amb la 

nova alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio, amb la voluntat de continuar 

treballant conjuntament pel bé de les petites i mitjanes empreses i els autònoms de 

Mollet i del Baix Vallès. Per part de la patronal, a la trobada hi han assistit el secretari 

general, Josep Ginesta, el president de PIMEC Joves, Josep Soto, i el Delegat de 

PIMEC Vallès Oriental, Enric Vallejo. 

La reunió ha servit per desitjar sort i encerts a l’alcaldessa, 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, i s’han abordat qüestions com la 

necessitat de potenciar la relació de Mollet amb els municipis de la comarca i del 

Baix Vallès. D’aquesta manera, es pretén crear estratègies conjuntes que permetin 

accedir a futurs projectes de reindustrialització i de foment de l’activitat econòmica. 

A més, durant la trobada s’ha parlat de 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. Cal destacar que amb la presència del president de 

PIMEC Joves s’ha posat en relleu la figura del jove empresari. En aquest sentit, 

ambdues parts han considerat que cal ajudar als més joves en el procés de relleu 

empresarial.  

Al llarg de la reunió també 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.   
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