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Autopro Saló tanca la seva primera 
edició amb una gran afluència
Els professionals del sector es van congregar el 13 i 14 d’abril a la Fira Sabadell

MARTA ORDÓÑEZ 

 La Fira de Sabadell ha aco-
llit el sector automobilístic du-
rant els dies 13 i 14 d’abril. 
Es tracta de la primera edicició 
d’Autopro Saló, que ha rebut 
un total de 2.000 visitants i 
«una gran satisfacció entre els 
expositors» segons un comuni-
cat publicat per Autopro Saló. 

Els professionals de la in-
dústria de l’automoció s’han 
citat a la fira que ha estat 
l’aparador de la variada i actu-
al oferta comercial del mercat 
nacional i internacional. 

A la inauguració d’aquesta 
primera edició del saló han as-
sistit personalitats de l’Ajunta-
ment de Sabadell i presidents 
dels diferents gremis de les 
províncies catalanes del sec-
tor, que van voler conèixer 
personalment a tots els expo-
sitors.

Marques expositores
Els expositors d’Autopro Saló 
han reflectit les diverses activi-
tats econòmiques de la indús-
tria de l’automoció. El recinte 
de Fira Sabadell ha registrat 
un ple absolut de la mà dels 
següents expositors: Astra, 
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Sun Diagnostic, Grupo Silves-
tre, PQ maquinaria – Weber, 
ACM Tools, Tecnobee, Sircat 
– Cator, Convertidores del Nor-
te, Pro Service, Difisa Servei, 
Grupo Vagindauto, DRO Dis-
tribuïdor de Recanvi Original, 
Corghi – Sánchez Pamplona, 
Capatest, Diesel Parts & Com-
ponents, Etai Ibérica, Abinca, 
Leonet Servis, MIAC, Pintures 

La Moderna, Tec – Auto SBD, 
MASPLA Consulting Orange, 
Federació Catalana de Tallers 
de Reparació d’Automòbils 
(FECATRA), Euma Grup, Spar-
kes & Sparkes, Rogen, Launch 
Ibérica i Vallesanauto. 

Així, la fira ha congregat a 
empreses especialitzades en 
recanvis i components, eines, 
maquinària i utillatge, electrò-

nica i sistemes, accessoris 
i customització, reparació i 
manteniment, gestió i solu-
cions digitals, serveis mediam-
bientals globals, editorials es-
pecialitzades i institucions del 
sector, que s’han mostrat molt 
satisfets amb els resultats ob-
tinguts per als seus negocis.

Es tracta d’un èxit rotund per 
als expositors n    

REDACCIÓ

PIMEC celebra enguany la 
31a edició dels Premis Pi-
mes. L’entitat reconeixerà, un 
any més, les millor iniciatives 
empresarials realitzades a Ca-
talunya durant l’any 2017 en 
diferents àmbits. 

El president de PIMEC Vallès 
Occidental, Josep Maria Ca-
talán, anima les empreses del 
territori a presentar-s’hi i re-
corda que en la darrera edició 
un 11% de les empreses can-
didates eren de la comarca.

Les empreses que vulguin 
presentar candidatura, ho po-
den fer fins el 18 de maig a 
través del web dels Premis Pi-
mes. Poden optar als guardons 
totes les empreses de Catalu-
nya, de qualsevol àmbit eco-
nòmic, que no tinguin més de 
249 treballadors, que tinguin 
una xifra de negoci no superior 
a 50 milions d’euros i que no 
hagin superat cap d’aquests 
llindars en els dos últims 

exercicis. El Jurat d’aquests 
premis farà la deliberació a la 
Pime més competitiva, el pre-
mi als valors d’empresa  i el 
premi a la Qualitat Lingüística 
en el món empresarial. 

El jurat valorarà especial-
ment aquelles empreses que 
destaquin per la millora de la 
productivitat, l’ús de la tec-
nologia, la innovació, la crea-
tivitat i que demostrin el seu 
compromís amb el seu entorn 
social.

Els guardons es lliuraran la 
primera quinzena de juliol, en 
el decurs del Sopar anual de 
PIMEC, que comptarà, com 
cada any, amb diverses perso-
nalitats rellevants en el món 
empresarial i polític.

Un cop més, el sopar tornarà 
a tenir caràcter solidari per tal 
de vehicular el compromís del 
món empresarial amb la soci-
etat catalana. Les aportacions 
fetes pels assistents es desti-
naran al programa empperso-
na de la Fundació PIMEC n

PIMEC organitza la 31a 
edició dels Premis Pimes

CaixaBank ha aprovat la concessió de noves 
operacions de finançament a clients parti-
culars de Sabadell per valor de 70 milions 
d’euros durant el 2017. Aquesta xifra, que 
representa un creixement de 7 milions d’eu-
ros, es tradueix en un increment del 11,7% 
respecte el mateix període de l’any anterior.
El director territorial de CaixaBank a Barce-
lona, Jordi Nicolau, ha destacat que “aquest 
creixement es sustenta en l’impuls que l’en-
titat ha donat aplicant millores en les solu-
cions de finançament a mida per clients”. 

Nicolau es mostra esperançat en que “es 
mantingui aquesta inèrcia positiva en la con-
cessió del crèdit que permeti seguir impul-
sant el creixement del consum i la inversió 
a Sabadell”.
Els nous serveis i productes específics im-
pulsats per la xarxa d’oficines i banca digi-
tal de CaixaBank han ajudat al creixement 
d’aquesta activitat. Aquest canvi en la gestió 
i les eines, que en la majoria dels casos no 
requereix documentació, ha ajudat a l’auge 
d’aquests préstecs n

CaixaBank incrementa un 11,7% la concessió de crèdits a clients 
particulars de Sabadell
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El proper dijous 19 
d’abril tindrà lloc la pri-
mera Junta General Or-
dinària d’Accionistes de 
Banc Sabadell a la nova 
seu social del banc, a Ala-
cant. L’acte se celebrará 
a l’Auditori de la Diputa-
ció d’Alacant on hauran 
de traslladar-se gran part 
dels directius de la seu 
principal de Barcelona i 
de les de Sabadell i Sant 
Cugat. 

L’ordre del dia inclou 
l’aprovació dels comptes 
anuals i de l’Informe de 
gestió, a més de la reelec-
ció de tots els consellers 
i la ratificació de Pedro 
Fontana García i George 
Donald Johnston com a 
consellers independents, 
en substitució de Joa-
quim Folch-Rusiñol Corac-
hán i Joan Llonch Andreu. 
Entre els punts de l’ordre 
del dia destaca la propos-
ta distribució del dividend 
de 0,07 euros per acció, 
corresponent a l’exercici 
tancat el 31 de desembre 
de 2017 n

La primera 
Junta 
de Banc 
Sabadell a 
Alacant
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