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L'alcaldessa amb el director general de Prima-Derm durant la visita a les instal·lacions

Raquel Sánchez visit a l’empresa
Prima·Derm

"L'òxid, la clau i la rosa" / BJSV, fins el 28 de
febrer

L’a lca ld e ssa h a d e st a ca t l’a p o st a p e r la in ve st ig a ció d e l’AD N
q u e e ls h a p e rm è s in n o va r a n ive ll m u n d ia l
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha visitat aquest matí l’empresa Prima·Derm, ubicada en el parc empresarial
Gavà Park. Aquesta empresa es dedica a la producció de productes cosmètics, i actualment és una de les més
importants del seu sector. Sánchez ha visitat les oficines i el magatzem d’aquesta empresa, i ha destacat que
“Prima·Derm és un referent a nivell estatal i a nivell mundial sobre tot en els productes que parteixen de la
investigació de l’ADN, ja que només hi ha 3 empreses més a nivell mundial que els faci competència, el
que els posiciona a ells com empresa però també a nosaltres com a ciutat”.
Sánchez també ha volgut posar de manifest que “darrere d’aquestes línies de cosmètics de l’empresa hi ha
molta investigació, molta tecnologia, molt personal qualificat, i per això tenen bones perspectives de
futur i d’exportar el seu producte”. L’alcaldessa ha valorat la importància de les seves visites a les empreses
instal·lades a Gavà ja que li serveixen per “convidar-les a continuar les línies de col·laboració i ajuda i de
definició de necessitats que tenen a la nostra ciutat a nivell d’infraestructures, de comunicació i de
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serveis, la veritat és que necessitem a les empreses per fer-nos fort com a ciutat i com a territori i també per
projectar-nos”.
Sánchez ha estat rebuda per José Manuel Pascual, que és el director general de Prima·Derm. Pascual s’ha mostrat
molt content amb la visita de l’alcaldessa ja que “és molt important que des de l’àmbit polític hi hagi un
contacte directe amb el món de l’empresa, i per tant estem totalment encantats amb aquesta visita”. Pascual
no ha dubtat en assegurar que “hi ha molts lligams entre l’empresa privada i l’administració publica, està
claríssim que ja no només des del punt de vista que hi ha molta gent aquí treballant que necessiten
mitjans de transport, sinó que també hi han qüestions de permisos o qüestions tècniques d’obres que
necessitem, i per tant el fet que hi hagi una corrent positiva d’acció entre l’administració i l’empresa
privada és sempre un motiu positiu”.
Prima·Derm disposa a l’actualitat de tres línies principals de productes. Una molt vinculada al món de la dermatologia, la
cosmètica i el context de la pell que s’anomena Singula·Derm, i que va ser una mica l’inici i motor de la companyia; una
altra molt lligada al retail que és Skin Method; i una darrera línia, One Gen, que porta només un any i mig en el mercat i
que és un producte totalment innovador i diferent en el que mitjançant una mostra de saliva s’analitza l’ADN i
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desenvolupem un producte fet totalment a mida de cada persona tenint en compte el seu futur envelliment. Prima·Derm
dóna feina a unes 90 persones i l’any passat va facturar al voltant de 10 milions d’euros.
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