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Gavà projecta la seva potencialitat econòmica en un vídeo
promocional
“Gavà, la ciutat on tot comença” és un pas endavant en l’aposta conjunta
d’Ajuntament i empresariat de reforçar l’activitat i la projecció econòmica
de Gavà
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, va presentar ahir a empresaris i empresàries de
la ciutat el nou vídeo promocional de la ciutat i del seu teixit empresarial i productiu,
que porta el títol “Gavà, la ciutat on tot comença”.
Es tracta d’un projecte sorgit del procés participatiu Made in Gavà, iniciat l’any 2015,
en què les mateixes empreses i l’Ajuntament treballen conjuntament entorn la definició i
desenvolupament de les estratègies de promoció econòmica de Gavà. En el marc
d’aquest procés, es va acordar l’elaboració d’un document promocional de la ciutat, que
s’ha definit i traduït en aquesta gravació.
L’objectiu del vídeo és posicionar Gavà com a ciutat de negocis i promoure la captació
d’inversors i empreses, tot incidint en la seva potencialitat, capacitat de transformació i
qualitat de vida. Un model de ciutat basat en l’agenda de la sostenibilitat, una
sostenibilitat entesa des de la perspectiva urbana, econòmica, mediambiental i social.
L’alcaldessa va destacar que el Gavà que es projecta al vídeo “no és fruit de la
casualitat, ni de la nostra ubicació privilegiada. Si hem aconseguit ser una ciutat de
referència, és perquè entre tots hem fet les coses. Durant els anys de crisi vam ser
ambiciosos i vam començar a treballar amb vosaltres per definir les fortaleses del
nostre territori, també les nostres debilitats, i com podíem reforçar un teixit
empresarial que és un dels més competitius de Catalunya i d’Espanya. En aquest
sentit, preparem els sectors, preparem els espais, però el que necessitem també és
buscar els inversors. I en sóc molt optimista”.
Raquel Sánchez també parlar dels reptes que cal abordar: “Hem de treballar amb els
centres de recerca i de coneixement, amb els centres educatius perquè hi hagi la
transferència de coneixement i del talent, perquè aquest talent es quedi aquí,
inverteixi i desenvolupi el seu projecte professional i vital a la nostra ciutat. Cal

seguir avançant en el nostre model de ciutat, una ciutat, equilibrada, on tenim un
respecte absolut i al medi ambient i traslladar-lo també als nous sectors econòmics
i industrials que estem projectant. Tenim les idees molt clares, tenim moltes forces
i estic convençuda que entre tots farem possible que Gavà sigui la ciutat on tothom
vol viure, on tothom vol treballar, on tothom vol començar el seu projecte
empresarial”.
Al vídeo hi participen empreses gavanenques de projecció internacional com són Roca,
J. Juan, Lipotrue, Air-Val i Garcia Faura. Els seus gerents defineixen breument els
motius pels quals són a Gavà, destacant aspectes com la seva qualitat de vida o la seva
ubicació estratègica. També animen als inversors a seguir les seves passes i establir-se i
créixer a la ciutat. Ahir, l’alcaldessa va poder agrair-los personalment el suport i
implicació.
Un altre dels testimonis de la potencialitat econòmica de Gavà va ser el secretari general
d’Indústria i de la Petita Empresa, Raül Blanco. Tot i no poder assistir a l’acte, va
intervenir a través d’un vídeo on va felicitar l’Ajuntament i les empreses de Gavà “per
la feina que diària que fan i la visió de futur que tenen, fruit de treballar molts
anys conjuntament”. També va posar en relleu el treball del govern municipal
compatibilitzant sectors: el Parc Agrari, el sector industrial i el sector terciari. Va cloure
la seva intervenció destacant que “tota aquesta feina serà garantia d’èxit en el futur
per a la ciutat i per a tota l’àrea metropolitana atraient empreses i fent Gavà un
referent industrial, com ho ha sigut al llarg d’aquests anys”.
“Gavà, la ciutat on tot comença” contribuirà a projectar a l’exterior els grans projectes
de creixement econòmic de Gavà: el sector ambiental i productiu Els Joncs, La
Marinada, l’Espai Roca, o la nova Ciutat Esportiva de can Torelló, i a posar en valor els
que ja existeixen. També mostra els projectes que l’Ajuntament impulsa actualment per
donar suport a l’empresariat i avançar plegats cap a la sostenibilitat econòmica, insistint
en les accions adreçades al foment de l’economia circular.
La presentació de “Gavà, la ciutat on tot comença” va cloure amb una activitat de
networking on, en un ambient informal, els assistents van poder compartir els seus
projectes empresarials.

