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En l'acte, l’alcaldessa de Sant Fost
va remarcar la importància i
maduresa del Projecte de
Modernització del Sector
empresarial, que va aconseguir la
segona millor valoració als
projectes de la província presentats
als ajuts FEDER, amb els quals
s'ha pogut finançar gran part del
projecte, i va agrair el suport de
totes les institucions i entitats
implicades.

També van intervenir al torn de
parlaments Ferran Jiménez,
representant de la Delegació del
govern de la Generalitat a
Barcelona; Ferran Civil,
vicepresident primer de la
Diputació de Barcelona i Joan
Moretó, president de l’Associació
d’Industrials del Baix Vallès (AIBV).
Tots van coincidir en la importància
de realitzar un projecte en comú,
on conflueixen diferents
administracions i que compta,
alhora, amb la implicació del sector
privat; i que procura per
l’economia, la recerca de feina i la
implantació de noves tecnologies.

A La Serradora, a més de la seu de
l’AIBV a partir del proper 1
d'octubre, també hi haurà serveis
per a emprenedors (recepció atesa,
connexió Wi-Fi, domiciliació fiscal,
oficina virtual) i espai de coworking,
que afavoreix l’intercanvi i la
col·laboració entre emprenedors
que comparteixen l’espai de treball.
Té un horari d’atenció al públic, els
dies laborables de matí i tarda.

L'obertura de La Serradora,
juntament amb l’estesa de fibra
òptica al polígon, suposa la
implantació del projecte de
Modernització del Sector

El centre de promoció empresarial de Sant
Fost obre les portes
L'equipament, amb el nom de La Serradora, s'inaugurava dissabte amb presència
d'alcaldes, industrials i membres de la Diputació i el Govern

El nou Centre de Promoció Econòmica La Serradora, ubicat al polígon de Sant Fost,
celebrava dissabte la seva inauguració en un acte protocolari al qual van assistir
Montserrat Sanmartí i Julián Trapero, alcaldes de Sant Fost i Santa Maria de Martorelles,
els dos municipis implicats en el projecte, i representants dels industrials del Baix Vallès,
la Diputació i el Govern català.
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empresarial, finançat per
l’Ajuntament de Sant Fost i el de
Santa Maria de Martorelles, l’AIBV,
la Diputació de Barcelona i els
Fons Europeus FEDER.
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