Toni Vidal és el conseller de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Gironès des de 2015.
L’objectiu principal de l’Àrea és contribuir al desenvolupament socioeconòmic i ocupacional de la comarca a
través de la creació de serveis, programes i projectes diversos de dinamització ocupacional i econòmica.
Actualment l’Àrea de Promoció Econòmica es troba situada a l’edifici Sarrià 221 de Sarrià de Ter, un espai
reconvertit que permet oferir més serveis i de més qualitat. En el mateix edifici també hi ha el Punt d’Informació
Juvenil del Consell Comarcal del Gironès i l’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines.

Anem a conèixer més l’Àrea.
Quins són els principals objectius de l'Àrea?
Són dos:el primer, fomentar l'ocupació i la formació de les persones de la comarca
i el segon i més ambiciós, afavorir el desenvolupament territorial, des dels punts de vista econòmic, social i sostenible.
S'ha creat el Pla estratègic comarcal, quines línies de futur s'obren?
Se n'obren moltes, però, per sintetitzar, ho resumeixo en aquestes tres: el Gironès entès com un territori amb una
important àrea metropolitana on cal teixir complicitats entre els diferents actors; el Gironès i qualitat de vida, en què
juguen un paper significatiu els espais culturals, esportius i naturals, i, en darrer lloc, el Gironès entès com una
comarca plena d'oportunitats, per la possibilitat de creixement econòmic i industrial que ofereix la seva localització.

L’apunt
Sarrià 221 és magnífic. Ens
ha permès créixer i disposar
d'unes instal·lacions de
primera per tal d'atendre la
ciutadania.

Explica'ns una mica quins són els nous programes que es desenvolupen des de l'Àrea.
A part dels programes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya, darrerament hem iniciat els programes següents: el Consell Escola,per treballar
amb els infants la importància que té el comerç local i de proximitat per als nostres municipis; el Cens Empresarial,per realitzar l'estudi dels polígons
industrials de la comarca per tal de disposar d'una informació més acurada, i, en darrer lloc, l'Espai Feina, per assessorar i acompanyaren els processos
d'inserció laboral així com per detectar les necessitats de les empreses.
Des del 2015 l'Àrea de Promoció Econòmica ha crescut en recursos econòmics i tècnics. Quin retorn ha tingut per a la comarca?
El fet de disposar de més mitjans ens ha permès dues coses molt importants. La primera és el fet de poder iniciar tot allò que té a veure amb la
dinamització i el desenvolupament territorial, i el Pla estratègic n'és el màxim exponent. I la segona, i lligada amb l'anterior qüestió, el fet de posar en
marxa nous projectes ens permet donar més suport i ésser més present als municipis.
Quins punts forts suposarà per a l'Àrea el nou espai Sarrià 221 ?
Sarrià 221 és magnífic. Ens ha permès créixer i disposar d'unes instal·lacions de primera per tal d'atendre la ciutadania. També, ens permet treballar de
forma conjunta amb l'Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines, ubicat al mateix edifici. I, des d'un punt de vista d'equilibri territorial, acostar-nos als
municipis del nord de la comarca i a la vegada ser a tan sols 10 minuts del centre de Girona.

