Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa -

Declaració dels alcaldes de la C-17
Demà, dimecres 27 de novembre, a les 9 del matí, tindrà lloc una trobada
dels alcaldes de la C-17, en la qual faran pública la Declaració que
impulsa les bases de col·laboració entre els diversos agents del territori al
voltant de la C-17.
La trobada comptarà amb els alcaldes de Mollet, Montmeló, Parets del Vallès,
Llicà de Vall, Lliçà d'Amunt, Canovelles, Granollers, Les Franqueses del Vallès,
La Garriga, Vic, Manlleu, Torelló, Olot, Ripoll i Puigcerdà. També assistirà el
delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Fernando Brea.
Els alcaldes i alcaldessa d'aquestes poblacions faran pública la Declaració que
impulsa les bases de col·laboració entre els diversos agents del territori al
voltant de la C-17, apostant per a la seva indústria com a valor imprescindible i
treballant per desenvolupar els projectes clau indispensables per tal que el
corredor de la C-17 esdevingui un eix de promoció econòmica conjunta que
permeti potenciar l’ocupació en el seu àmbit.
També s'exposaran els 10 projectes a desenvolupar, des de la col·laboració
publicoprivada, mitjançant la promoció econòmica entre empreses i territori.
Treballar en xarxa i disposar d’una plataforma d’enfortiment del territori de la C17 basada en tres estratègies clau: territorial, econòmica i de marca.
En acabar aquest acte, es farà una fotografia dels alcaldes i alcaldessa i
començarà la jornada tècnica sobre el corredor de la C-17. Una jornada que ja
treballarà els projectes d'estratègia territorial, estratègia econòmica i economia
del coneixement
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