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A finals de juliol, l’agrupació i
l’Ajuntament santfostenc signaven
un conveni de col·laboració pel
qual la seu social dels industrials
s’ubicarà al nou equipament batejat
com la Serradora, en referència a
l’antiga activitat que s’hi duia a
terme a aquest terreny. El conveni
regula els serveis que l’agrupació
oferirà als ciutadans de Sant Fost i
Santa Maria de Martorelles, que
també és partícep del projecte,
com l’assessorament i la informació
als emprenedors que podran fer
servir l’espai de coworking de la
Serradora.

També des de l’àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament es
treballarà en col·laboració amb els
industrials per oferir llocs de treball
a empreses de la zona a través de
la borsa de treball que gestiona
l’Ajuntament. A més, s’oferiran
cursos de formació tant per a
aturats i emprenedors com per a
empresaris. “El club de
l’emprenedor i el conveni amb els
industrials és una oportunitat per
treballar d’una manera més directa
entre tots els agents i afavorir la
reactivació del nostre teixit
econòmic i de l’ocupació”, apunta
l’alcaldessa de Sant Fost,
Montserrat Sanmartí, que se sent
molt satisfeta del projecte de
modernització del sector
empresarial de Sant Fost, que a
més de la construcció de la
Serradora, ha suposat l’estesa de
la fibra òptica al polígon.

Per la seva part, els industrials
apunten que la Serradora “s’ha
plantejat com un punt de trobada
per promocionar l’emprenedoria i la
indústria”, i consideren que el
trasllat de la seva seu a Sant Fost
és “un pas endavant millorant les
nostres instal·lacions, els nostres
serveis, aproximant-nos a les

L’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès
trasllada la seva seu a Sant Fost
L'AIBV abandona Mollet i porta el seu centre neuràlgic a les instal·lacions del nou Club de
l'Emprenedor

L’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès, fins ara amb seu a Mollet, es traslladarà a les
instal·lacions del recent acabat Club de l’Emprenedor de Sant Fost, que s’inaugurarà el
proper 20 de setembre, i que vol ser un punt de trobada d'industrials i emprenedors.
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