Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El Pla Estratègic Mollet2025 impulsa “Com fer que
Mollet progressi”
A partir de la proposta “Com fer que Mollet progressi”, les tres
comissions d’impuls del Pla Estratègic han celebrat les reunions
semestrals de treball, els passats 26 i 28 de novembre i el 3 de desembre,
i han aportat noves idees per millorar el Pla Estratègic i aconseguir la
ciutat què volem per al futur.
Les reunions de les comissions d’impuls s’han celebrat amb la incorporació de
més experts col·laboradors, tal com va proposar el Consell de Ciutat, i s’han
fusionat les línies estratègiques d’economia i territori, per tal de treballar més
coordinadament per al mateix objectiu.
A partir de la revisió de la diagnosi de la ciutat que es va fer en el procés
d’elaboració del segon Pla Estratègic de Ciutat, anomenat Mollet2025, feta els
anys 2007 i 2008, anteriors a l’actual crisi econòmica, els membres de les tres
comissions d’impuls han aportat noves propostes i idees a dos nivells: un nivell
més proper referit a les persones, i un altre nivell referit a infraestructures i
economia.
Pel que fa al primer nivell, les comissions d’impuls han determinat que les
persones i els emprenedors han d’aprofitar la fortalesa de Mollet pel que fa al
dinamisme dels seus serveis públics, tot aprofitant les instal·lacions i espais
municipals i les noves propostes privades. A una escala més gran, les
propostes sobre economia i infraestructures, les comissions determinen que
hem ser capaços de posar en marxa els grans projectes dissenyats per a la
ciutat, com el soterrament de les vies del tren, la connectivitat de vies ràpides
amb els polígons industrials, impulsar una major activitat a Can Prat,....; tot
això, a través de l’actualització de les normatives necessàries per generar
projectes i sinèrgies amb els municipis i territoris econòmics potents dels nostre
entorn.
La propera trobada de les comissions d’impuls serà durant el primer trimestre
de 2014 per valorar la implementació del Pla Estratègic durant l’any 2013.
Adjuntem fotografia de la reunió de la Comissió de Serveis de “Ciutat cívica i
educadora”.
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