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Neix Vallès Empresa, una unió d'empresaris per afrontar els reptes de l'entorn
Els empresaris i autònoms del Vallès Occidental ja disposen
d'un fòrum on posar en comú inquietuds i reptes del seu
entorn. Vallès Empresa agrupa empresaris i entitats d'arreu
de la comarca amb l'objectiu principal d'oferir jornades de
difusió i divulgació, a més de cursos i tallers, enfocades a la
gestió empresarial i amb la mirada posada a la comarca i a
l'entorn B-30. L'associació, que compta amb el suport de
l'Ajuntament de Sant Cugat i de Sant Cugat Empresarial, s'ha
presentat a la ciutat aquest dimecres al SC Trade Center.

'És important que es pugui obtenir informació de qualitat per afrontar els reptes dins l'entorn'. Ho explica un
dels promotors de Vallès Empresa, Xavier Garriga, que ha fet una crida a les empreses del territori a sumar-se
a la iniciativa per fer créixer la xarxa.
El tinent d'alcaldia Pere Soler ha donat la benvinguda a l'entitat / Foto: Cugat Mèdia
Tot plegat és una iniciativa que ja té el suport municipal. El primer tinent d'alcaldia, Pere Soler, ha posat en
valor el projecte: 'L'associacionisme empresarial és vital per ser un interlocutor reivindicatiu i col·laboratiu
amb l'administració', ha explicat. I ha rematat: 'Ens necessitem i hem de crear aliances'.
Una nova crisi?
La presentació de l'entitat ha anat acompanyada d'una ponència sobre les perspectives econòmiques d'aquest
curs, a càrrec del degà de la UPF Barcelona School of Management, el catedràtic en economia financera i
comptabilitat Oriol Amat. Preguntat sobre la possible arribada d'una nova crisi, Amat ha mostrat el seu
optimisme i creu que l'activitat econòmica no s'aturarà, sinó que s'alentirà: 'Veurem un parell d'anys amb un
creixement menor al qual estem acostumats', ha defensat.
Una seixantena de persones ha assistit a la trobada / Foto: Cugat Mèdia
Xavier Garriga: Creiem que al territori fan falta jornades divulgació de coneixement pensant en l'àmbit
de la B-30 i del Vallès.
Pere Soler: L'associacionisme empresarial és vital per ser reivindicatiu i col·laboratiu amb
l'administració.
Oriol Amat: Crec que no veurem caiguda de l'activitat econòmica, sinó un parell d'anys de creixement
menor.
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