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Raquel Sánchez: “En l’actual context polític i social, Gavà és
un valor segur, equilibrat i amb recorregut per afrontar la
recuperació econòmica d’una manera sostenible i sostinguda”
. L’alcaldessa ha presentat avui a empresaris i directius del territori
l’agenda de la sostenibilitat econòmica de Gavà que posiciona la ciutat
com un dels territoris amb més potencialitats de l’area metropolitana
. El model econòmic de Gavà implica considerar els futurs espais
econòmics (Roca, Joncs i Marinada) com a peces estratègiques d’un
territori equilibrat
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha afirmat avui que en les circumstàncies
actuals, de gran complexitat política i social, “Gavà és un valor segur, equilibrat i
amb recorregut. Un actiu sòlid per afrontar la recuperació i econòmica de manera
sostenible i sostinguda”.
Sánchez ha fet aquestes declaracions en el Fòrum Empresarial del Llobregat on ha
exposat la seva visió sobre la situació actual de l’economia i les estratègies de Gavà per
afrontar l’evolució progressiva de l’activitat econòmica. Al fòrum també han participat
l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, i el president d’AEBALL, Manuel Rosillo.
Raquel Sánchez ha assegurat que Gavà ofereix dos valors que són més necessaris que
mai: estabilitat i horitzó de confiança. “Tenim una agenda per la sostenibilitat
econòmica ben definida i l’estem tirant endavant. La sostenibilitat és el punt clau,
el nou paradigma que Gavà assumeix perquè el que ens cal és, a tots els nivells,

mantenir, millorar i perdurar”, ha afirmat. Un model que segons, Sánchez, “fa de
Gavà la ciutat-territori amb més potencialitat de desenvolupament i transformació
de l’àrea metropolitana”.
L’alcaldessa ha explicat que la nova agenda econòmica s’integra en un model urbà
igualment sostenible: “Ciutat i empresa, ciutat i polígons, formen part d’un mateix
territori i, de fet, el configuren, el transformen i el fan actiu. Per això, ciutat i
empresa s’han de relligar físicament i estratègicament. Es tracta de donar
veritable categoria al nostre territori, reconèixer els seus valors naturals, cuidar-lo
i adaptar-lo a l’evolució econòmica, social i tecnològica que ens toca viure. I també
de treballar intensament i proactivament la col·laboració publicoprivada per la
innovació econòmica i, al mateix temps, la renovació urbana”.
En la seva intervenció, l’alcaldessa ha exposat algunes de les iniciatives que s’han posat
en marxa per avançar cap a la transformació econòmica i urbana de Gavà. Com ara les
que tenen com a objectiu impulsar a Gavà un model d’economia circular. Aquests són:
el Projecte Ecoindústria, per establir sinergies entre els sectors industrials locals per
avançar cap aquest model; el conveni amb Aïgues de Barcelona i Cetaqua, per
incorporar una guia metodològica d'economia circular, basada en la relació entre aigua,
energia i residus que permeti implementar diferents accions per reduir, reutilitzar i
reciclar els recursos de Gavà; la confecció del Pla de Mobilitat del Parc Empresarial
Gavà, o noves ajudes a les empreses per impulsar projectes de mobilitat sostenible,
d’ecoindústria i economia circular, i sol·licitar patents.
Nous espais, noves oportunitats
L’alcaldessa ha afirmat que “la nova agenda econòmica de la sostenibilitat també
està molt present en els grans projectes estratègics de desenvolupament econòmic
de la nostra ciutat, com són Roca, els Joncs, i Marinada”.
El projecte de Roca a Gavà-Viladecans abasta una superfície de 32,6 hectàrees, un
sector que inclourà zones d’activitat productiva-industrial, activitat terciària, zona mixta
d’habitatges i comerç, i equipaments. “Per a nosaltres, aquest projecte és una gran
oportunitat que ens posiciona en l’entorn metropolità i del país. Però no només és

un projecte de modernització de l’empresa Roca, sinó que, molt important, ens
beneficiarà en termes socials i urbans. Donarem una continuïtat urbana a les
ciutats de Gavà i Viladecans a través de la C-245, acollirem una franja residencial
que estarà complementada amb activitats comercials, i es generarà un parc
empresarial i d’innovació d’empreses vinculades al sector productiu de Roca. A
més ens permetrà millorar un entorn, el barri de la Barceloneta, que no té els
estàndards de qualitat de la resta de la ciutat”, ha afirmat.
Un altre exemple de transformació econòmica i noves activitats és el sector productiuambiental dels Joncs, amb una superfície de 79 hectàrees amb previsió d’usos
industrials, logístics i terciaris. “Aquesta és la peça més gran prevista per activitat
econòmica dintre de la primera corona metropolitana i ens permetrà donar
continuïtat a la franja d’activitat de sòls d’activitat econòmica que s’indentifiquen
amb els valors ambientals i paisatgístics com a valors afegits”.
El tercer sector és el de la Marinada, de 63 hectàrees entre l’autovia C-31 i el Parc
Agrari. L’alcaldessa ha explicat que aquest projecte “completarà el model d’economia
diversificada amb la previsió d’activitat lligada al turisme i al residencial hoteler,
d’una manera pausada i equilibrada. Ens permetrà integrar i consilidar els usos
residencials ja existents, preservar espais i valors naturals, crear noves connexions
viàrias, i potenciar l’ús turístic i hoteler”.
Aquests tres grans projectes s’acompanyen d’altres de creixement residencial com són
el Pla de Ponent, on tindrà un pes important l’habitatge públic i de lloguer, i Llevant
Mar. El desenvolupament d’aquests sectors es farà de forma progressiva atenent les
necessitats d’habitatge de la ciutat.

