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Voiceover OLESA INDUSTRIAL, Destí d’inversions

Images Animació minimalista del Logo - OLESA INDUSTRIAL

Titles/Subtitles Destí d’inversions

PART 1 - OLESA INDUSTRIAL

Voiceover [OBJECTIU]

Olesa Industrial és una iniciativa que persegueix una doble missió:

- La captació de noves inversions que generin ocupació i
oportunitats, per al municipi, i

- La consolidació del talent i del motor empresarial que
batega ferm a Olesa de Monsterrat.

[LÍNIES D’ACCIÓ]

Les línies d’actuació del projecte Olesa Industrial se sustenten sobre
3 grans eixos:

[EIX 1]

En primer lloc, donar a conèixer la riquesa del seu territori:

Olesa compta amb una ubicació estratègica, porta d’entrada a
l’àrea metropolitana de Bcn, i amb un teixit industrial de més de
100 hectàrees.

● [Olesa es troba en un ubicació estratègica, porta d’entrada a l’àrea
metropolitana de Bcn i nexe d’unió entre el Vallès Occidental i el
Baix Llobregat.]

● [I a més a més compta amb una àmplia oferta d’espais per al
desenvolupament d’activitat econòmica i comercial, distribuïda
en 9 Polígons que conformen un teixit industrial de més de 100
hectàrees].

[EIX 2]

El segon eix d’acció aposta per una transformació sostenible i
digital dels seus polígons que permeti guanyar en eficiència i
resiliència.
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[EIX 3]

I el darrer eix sobre el que es recolza la iniciativa Olesa Industrial és
l'associacionisme empresarial.

Una eficient eina de treball per col·laborar, compartir interessos
comuns i gestionar oportunitats entre totes aquelles empreses que
comparteixen un objectiu comú: fer d’Olesa de Montserrat un destí
d’inversió.

Images ▢ Imatges de recurs dels principals polígons d’Olesa.
▢ Imatges aèries dels principals polígons d’Olesa.

Titles/Subtitles Missió d’Olesa Industrial:

■ Captació de noves inversions
■ Consolidació del teixit empresarial

Línies d’acció:

■ Promoció del territori.
■ Digitaliztació i transformació sostenible dels polígons.
■ Associacionisme empresarial.

PART 2 - DECLES REGIDOR

Voiceover -

Images ▢ Decles Regidor de Promoció econòmica. Sr. Dídac Solà..
▢

Titles/Subtitles Sr. Dídac Solà, Regidor de Promoció econòmica de l’Ajt. d’Olesa de
Montserrat.

PART 3 - TRANSFORMACIÓ SOSTENIBLE I DIGITAL

Voiceover Olesa Industrial aposta fermament per la transformació dels seus
polígons d’activitat econòmica en polígons digitalitzats i
ecoeficients, amb un programa ben clar:

● Potenciant un canvi de model energètic, sostenible i
innovador a partir de l’ús d’energies renovables.
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● Afavorint la mobilitat sostenible amb la implantació de punts
de càrrega ràpida.

● Obrint noves infraestructures de mobilitat verda per a
ciclistes i vianants amb municipis veïns.

● Impulsant la gestió compartida de recursos dins dels
polígons per reduir emissions i optimitzar la competitivitat de
les seves empreses.

● Elaborant plans de resiliència i seguretat que permetin
alinear els Polígons amb l’Agenda 2030.

● Creant polígons que garanteixin la connectivitat digital en la
seva màxima expressió a totes les empreses.

● I promovent un model de desenvolupament on la
digitalització serà una eina indispensable per guanyar
competitivitat i productivitat.

Images ▢

▢

▢

▢

Titles/Subtitles POLÍGONS DIGITALITZATS I ECOEFICIENTS

■ Eficiència i transició energètica
■ Mobilitat sostenible.
■ Vies blaves.
■ Economia circular.
■ Resiliència i seguretat.
■ Banda ampla d’última generació.
■ Digitalització emrpesarial.

PART 4 - DECLES EMPRESES PARTICIPANTS

Voiceover

Images ▢ Decles Sr. Francesc Carreras, COVAC, S.A. P.I. Can Singla.
▢ Decles Sr. Carles Martínez, Impremta VIKINGO. P.I. Can Vinyals.
▢ Decles Sra. Carme Pros, TGO (transports). P.I. xxxx.

Titles/Subtitles Sr. Francesc Carreras, COVAC, S.A. P.I. Can Singla.

Sr. Carles Martínez, Impremta VIKINGO. P.I. Can Vinyals.
Sra. Carme Pros, TGO (transports). P.I. xxxx.

Taller Audiovisual - info@talleraudiovisual.com - 670 30 68 47



PART 5 - TANCAMENT

Voiceover OLESA INDUSTRIAL, Destí d’inversions

Images Animació Logo - OLESA INDUSTRIAL

Titles/Subtitles olesaindustrial.cat
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