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Mollet i Granollers sumen esforços per impulsar
l’economia del Vallès Oriental
Aquest matí, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs i l’alcalde de Granollers,
Josep Mayoral han signat una declaració per impulsar l’economia al
Vallès Oriental. Aquesta signatura s’ha fet en el marc d’una visita
conjunta dels dos batlles al Centre de Serveis a les Empreses de Can
Muntanyola de Granollers i a l’Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) de Mollet del Vallès.
Tal i com han explicat els dos màxims responsables institucionals de Mollet del
Vallès i Granollers, aquesta declaració té com a finalitat generar estratègies
compartides per trobar sortida a la crisi econòmica a través del reforçament de
l’economia productiva.
Segons Josep Monràs, “amb aquesta declaració, Mollet i Granollers donen la
cara per trencar barreres i sumar esforços per promocionar l’activitat
econòmica al Vallès Oriental”. A més, “posem a disposició les nostres
fortaleses, els nostres serveis, equipaments perquè així podrem generar més
ocupació”. Aquest objectiu és cabdal per Mollet del Vallès i Granollers donat
que la tercera part d’aturats del Vallès Oriental resideixen en un d’aquests dos
municipis. Per aquest motiu, “cal aprofitar les estructures del territori per la
promoció econòmica, perquè ella és la protagonista”, ha apuntat Josep Monràs.
A més, i tenint en compte les retallades que s’estan duent a terme des del
Govern central en polítiques d’ocupació, “hem de desenvolupar i promocionar
polítiques d’ocupació des del nostre territori, perquè la base per avançar es
troba al món local”.
L’aliança que s’ha materialitzat aquest matí amb la signatura d’aquesta
declaració dels alcaldes de Mollet del Vallès i Granollers està oberta tant al
Consell Comarcal com a d’altres municipis. L’objectiu, tal i com ha declarat
l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral “és elaborar un pla d’actuació per la
promoció econòmica que impulsi la creació d’empreses i el teixit productiu de la
comarca”.
Finalment, un altre aspecte que s’ha destacat en aquesta declaració és la llarga
tradició que hi ha a la comarca del Vallès Oriental del treball en xarxa, com és
el cas de la B-30 i l’eix de la C-17, un eix on Mollet i Granollers juguen un paper
fonamental.
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