Quan Amazon arriba al Baix Vallès
Fa uns dies s’anunciava que l’empresa Amazon té previst instal·lar-se al polígon
de Martorelles en els propers mesos. L’empresa manifesta que crearà en els
propers 3 anys 650 llocs de treball de nova creació i de diferents categories
(administratiu, logístic, enginyers, etc). La notícia té un important impacte en un
municipi de la mida de Martorelles i a tot el Baix Vallès. Per això el vicepresident
i conseller d’Economia, l’Oriol Junqueras, va assistir a la presentació que es va
fer a Martorelles.
Després de la llarga i greu crisi que hem viscut i encara patim -que ha deixat
alguns dels polígons industrials del nostre voltant amb molts espais buits- una
bona notícia com aquesta sempre serà ben rebuda per una societat amb un alt
atur com tenim al Baix Vallès. Des de la part sindical hi ha el temor dels tipus de
contractes que es faran. I en això caldrà estar ben atents. Però que es creïn 650
llocs de treball de bell nou segur que ajudarà moltes famílies del Baix Vallès i
també de Mollet a tirar endavant amb una feina i un sou. A més, esperem que
aquesta implantació porti d’altres empreses a apostar per al zona i anar treballant
per una ocupació creixent.
Cal recordar que Amazon s’instal·la a Martorelles per la mobilitat i les
comunicacions, però també per tenir un polígon amable i preparat. Cal felicitar la
feina feta pels departaments de la Generalitat implicats, però també
especialment la tasca de l’alcalde republicà Marc Candela de Martorelles, que
amb la seva constància està portant el polígon de la seva població cap a la plena
ocupació. ERC treballa bé i es nota allà on governa.
Treballar per la promoció econòmica i per la reindustrialització del Baix Vallès
requereix d’una inversió inicial per tenir polígons industrials atractius. A Mollet
tenim molta feina a fer en aquest sentit. I és per això que demanem a l’equip de
govern que s’hi posi d’una vegada. Mollet té prou capacitat com per atraure nova
inversió, nou talent i nova indústria. Per a Ara Mollet – ERC – MES és una qüestió
cabdal i treballarem en aquest sentit.

