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Miquel Costa, nou president de  
PIMEC Joves Baix Llobregat-L’Hospitalet 

 
• Pren el relleu de Sergi Fuster, que deixa el càrrec en haver superat el límit d’edat 

de PIMEC Joves i, per tant, passa a formar part de la Comissió Executiva de 
PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet. 

 
Sant Feliu de Llobregat, 10 de març de 2016 . Miquel Costa, gerent i accionista 
majoritari d’Esteban Costa S.L., ha estat designat nou president de PIMEC Joves Baix 
Llobregat-L’Hospitalet després que el Comitè Executiu de la patronal hagi aprovat el 
seu nomenament. Costa pren el relleu de Sergi Fuster, que deixa el càrrec en haver 
superat el límit d’edat de PIMEC Joves i, per tant, passa a formar part de la Comissió 
Executiva de PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet. 

Miquel Costa, martorellenc de 34 anys, és llicenciat en enginyeria tècnica industrial, 
especialitzat en mecànica i disseny de màquines per la Universitat Politècnica de 
Catalunya. A més, el seu projecte final de carrera va ser aprovat per la Norwegian 
University of Science and Technology. Posteriorment va cursar el Màster en Business 
Administration a la Universitat Politècnica de Catalunya.  

La seva experiència professional s’inicia com a operari tècnic i mecànic a l’empresa on 
actualment es troba ocupant el càrrec de gerent i de la qual és accionista majoritari,  
Esteban Costa S.L. Tot i així, ha estat treballant en altres empreses al llarg de 
l’anterior dècada, com per exemple a Copasa S.A., com a enginyer tècnic, o a Würth 
España S.A., on no només va desenvolupar tasques d’enginyer, sinó que va arribar a 
ser cap de prescripció i Product Marketing Manager. 

En l’actualitat, Miquel Costa desenvolupa noves línies de negoci dins l’empresa 
Esteban Costa S.L., entre les quals cal destacar la Kubes Sustainable Modular 
Construction i el Projecte MolaBike, que consisteix a dissenyar, construir i vendre la 
“Bicicleta Plegable Catalana”.  

El nou president de PIMEC Joves al territori del Baix Llobregat i l’Hospitalet posa el 
focus a augmentar la presència de PIMEC al Baix Llobregat Nord, “sectoritzar” els 
actes organitzats per la Comissió amb l’objectiu de generar valor per als assistents, a 
més de fer créixer la qualitat del Networking i les oportunitats de negocis futurs. Per 
últim, Miquel Costa també té el propòsit d’aconseguir un increment en l’afluència de 
joves emprenedors als actes organitzats per PIMEC al territori.  

PIMEC Joves Baix Llobregat-L’Hospitalet dóna suport i atorga representació als joves 
empresaris i emprenedors del territori davant els agents polítics, socials i econòmics. 
També defensa les necessitats d’aquest col·lectiu d’empresaris i cerca d’incentivar 
debats i trobades per tal que s’estableixin contactes entre els assistents a la delegació 
de Sant Feliu, des d’on es proporciona suport a les comarques de l’Alt Penedès, 
Garraf i la zona de l’Hospitalet.  

 
 


