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Informem

Les empreses de Sant Quirze, al Saló Industry
El lideratge de l’Ajuntament en l’Open Industry 4.0 genera aquestes i altres
iniciatives pensades per al sector empresarial local

L’Ajuntament de Sant Quirze convida totes les empreses del municipi al Saló Industry que
tindrà lloc els propers dies 29, 30 i 31 d’octubre. Aquesta invitació s’emmarca en el
projecte Open Industry 4.0, un punt de trobada digital de les empreses i els professionals
de la indústria, fruit de l’acord de col·laboració que el projecte té amb Fira Barcelona.
Aquesta relació permetrà que les empreses del municipi que ho desitgin puguin assistir a
la fira més important per a empreses dels principals sectors productius.
Recordem que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és qui lidera el projecte Open
Industry 4.0, on també hi participen, juntament amb els ajuntaments de Barberà,
Montcada i Reixac, Rubí, Sabadell i Terrassa, amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona.

Què és Open Industry 4.0?
Es tracta d’una iniciativa que es basa en una comunitat oberta els 365 dies de l’any i que
ofereix webinars a més de 1.300 professionals i 100 expositors. La seva comunitat virtual
combina la presència digital amb actes presencials en format de Meeting Point, relacionats
amb les 9 tecnologies de la indústria 4.0, amb la finalitat que les pimes assistents, puguin
conèixer a través d'experiències reals i demostracions in situ, el potencial d'aquestes
tecnologies i la seva aplicació en els processos de producció. L'últim d'ells, dedicat a la
robòtica col·laborativa, va reunir el passat 3 de juliol a més de 100 persones al BMC
Business Center de Sant Quirze del Vallès. El proper acte tindrà lloc el 7 de novembre a la
Masia Can Serra de Rubí. Es tracta d’un Meeting Point que porta per títol: “Les dades, eina
estratègica de la indústria 4.0” de 10 a 14 hores. Així mateix, el proper 21 de novembre
s’organitza una trobada de les startups amb empreses industrials del Vallès, amb l’objectiu
que les primeres trobin proveïdors per fabricar els seus prototips. Aquest acte se celebrarà
a les instal·lacions de Nodus Barberà.
Més informació i detalls sobre Open Industry: https://openindustry40.com/

L’Ajuntament reprèn les polítiques de contacte directe amb la ciutadania
El Despatx Obert i el Despatx Jove permeten el veïnat comentar en persona
inquietuds i suggeriments a l’Alcaldessa i al regidor de Joventut

L’Ajuntament continua obert a la ciutadania i reprèn aquest mandat dues iniciatives
d’atenció a la ciutadania. Es tracta del Despatx Obert i el Despatx Jove.
El Despatx Obert s’organitza el darrer divendres de cada mes i té com a objectiu oferir una
atenció més propera al veïnat sobre assumptes d’interès municipal. L’alcaldessa, Elisabeth
Oliveras, atén personalment veïns i veïnes que volen exposar les seves inquietuds o
suggeriments. Les persones interessades han de reservar cita prèvia, en aquest enllaç:
despatxobert.santquirzevalles.cat, en qualsevol de les franges horàries disponibles durant
tota la jornada. També es pot visitar l’Alcaldessa sense cita prèvia, de 12 a 14 hores, o de
17 a 18 hores, esperant el torn corresponent si hi ha més visites.
Pel que fa al Despatx Jove, la iniciativa s’orienta a jovent d’entre 12 i 29 anys que cada
primer divendres de mes vulguin parlar personalment amb el regidor de Joventut, Pol
Álvarez. En el marc d’una trobada distesa al servei Canya Jove (centre cívic Can Feliu), en
horari de 17 a 20.30 hores, el jovent pot fer arribar qualsevol qüestió, inquietud,
suggeriment, aportació i/o demanda que tinguin tant individualment o com a col·lectiu. Per
assistir-hi cal demanar cita prèvia, a: canyajove@santquirzevalles.cat.
En aquest sentit, cal remarcar que ambdós iniciatives van ser pioneres al municipi el
mandat anterior i, donat l’èxit de participació, es reprenen aquest nou curs polític.
L’objectiu, segons que ha manifestat l’Alcaldessa, Elisabeth Oliveras, “és aconseguir crear
un canal de comunicació directe i àgil amb la ciutadania. Rebre els suggeriments dels veïns
i veïnes sovint ens dóna una visió més clara de la realitat del poble, atenent les seves
peticions i incloent els seus suggeriments. Pensem que cal continuar apostant per una
administració oberta i transparent”.
Aquestes accions se sumen a múltiples iniciatives que, en definitiva, conformen
l’administració 2.0 i el Govern Obert. Es tracta de canals que permeten i faciliten
l’accessibilitat i la transparència de l’Ajuntament vers la ciutadania, així com l’agilitat en la
comunicació. A aquest fet s’hi sumen clarament les xarxes socials, una plataforma referent
a Sant Quirze en la comunicació del veïnat amb l’Ajuntament.
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