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A l'esquerra, el regidor de Promoció Econòmica, Joan Creus, en un moment de la
Jornada

Castellar del Vallès participa a la I Jornada d’Associacionisme
Empresarial de Polígons, celebrada a Polinyà

Divendres 6 de novembre de 2009

L’Ajuntament de la vila va col·laborar en l’organització de la jornada, que
l’any vinent se celebrarà a Castellar

Castellar de Vallès va participar activament ahir a la tarda a Polinyà a la I Jornada
d’Associacionisme Empresarial de Polígons, una iniciativa sorgida de diversos
ajuntaments i liderada pels Ajuntaments de Castellar i de Polinyà. Aquesta primera
edició de la Jornada estava organitzada per l’Ajuntament de Polinyà i l’Associació
d’Empreses d’aquest municipi, amb la col·laboració, entre d’altres, de l’Ajuntament
de Castellar del Vallès.  

La jornada, que portava per títol “Experiències per crear i créixer”, tenia entre els
seus objectius “explicar les experiències que hi ha hagut en matèria de polígons
empresarials no només a Catalunya, sinó també a tot l’Estat, i veure les bones
pràctiques que han ajudat a desenvolupar polígons d’activitat econòmica”, ha
apuntat el regidor de Promoció Econòmica, Joan Creus.

Així, durant l’acte, es van plantejar diferents aspectes relacionats amb la utilitat de
les associacions empresarials de polígons, la seva validesa i també la implicació que
tenen en el territori i la seva relació i vinculació amb l’ajuntament respectiu. La
jornada va servir també per reafirmar la utilitat d’aquest format d’agrupacions
empresarials i dels beneficis del treball conjunt amb l’administració local,
“mostrant nítidament que permet aconseguir avantatges competitius
considerables per a les empreses i un important valor afegit pel territori”, ha
afegit Creus.  

El programa de la jornada constava de dues parts; d’una banda, una taula rodona
amb la participació de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, durant la qual es va
explicar l’experiència de la creació de l’Associació d’Empresaris de Castellar
(Asemca), detallant, tal i com ha explicat el regidor, “què es necessita per
constituir una entitat d’aquest tipus, com es pot gestionar, i com pot donar-hi
suport l’administració local”. La taula rodona va servir també per donar a
conèixer les experiències de les associacions de Riudellots de la Selva, El Bon
Pastor (Barcelona), Pineda i el polígon industrial de Bufalvent (Manresa). D’altra
banda, la segona part de la jornada va permetre conèixer les experiències d’altres
territoris de fora de Catalunya, com ara Cadis i Paterna (València).
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El regidor de Promoció Econòmica va ser un dels encarregats de cloure l’acte,
juntament amb l’alcaldessa de Polinyà, Pepita Pedraza, i el Cap de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, Carles Rivera. Creus va
felicitar l’organització de la jornada i va fer èmfasi en la bona acollida de l’acte, tant
per la nombrosa assistència de representants d’associacions i d’ajuntaments com pel
suport de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
A més, el regidor va apuntar que “aquesta jornada ha estat de gran utilitat, i s’ha
caracteritzat per un gran dinamisme”, i va recollir el testimoni per organitzar
l’any vinent la segona edició a Castellar del Vallès. I és que, segons Creus,
“aquesta trobada no ha de ser un fet aïllat, sinó un punt de partida que
representi la creació d’un espai anual i itinerant en el territori de trobada
sobre l’associacionisme, un espai de reflexió, de diàleg i d’intercanvi
d’experiències, on es fomenti l’associacionisme empresarial teixint una xarxa
amb l’objectiu de crear i créixer”.
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