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L’OBSERVATORI DE L’ANTENA DE MOLLET
COMENÇA UNA NOVA FASE
S’ha fet balanç de les actuacions de millora dels polígons, detectades a l’estudi de
2009
La UPIC presentarà un projecte d’associacionisme pels polígons del Baix Vallès
Durant el 1er trimestre de 2012 es realitzarà una jornada de bones pràctiques en el
polígons
L’Antena Local de la Cambra de Comerç de Barcelona a Mollet del Vallès reprèn l’activitat del
seu Observatori Empresarial amb l’objectiu de donar continuïtat a l’estudi de polígons
industrials de l’àrea d’influència de l’Antena (Baix Vallès).
En aquest sentit, l’Observatori s’ha reunit a l’Antena amb la presencia d’empresaris,
administracions locals i associacions empresarials i l’assistència de representants de la UPIC
(Unió de Polígons Industrials de Catalunya). En el decurs de la reunió s’han plantejat les
diferents prioritats de la nova etapa de l’Observatori en la qual es pretén donar empenta als
projectes en curs.
Es recapitulen els temes tractats per l’estudi i els ajuntaments expliquen els esforços duts a
terme per les corporacions locals per millorar la situació dels polígons més malparats a l’estudi
amb millores a l’asfaltatge, il·luminació i senyalització. Les empreses reconeixen els esforços
fets, però es reitera la necessitat de fer treballs addicionals en els àmbits de la mobilitat, les
telecomunicacions, el clavegueram i la senyalització.
Al llarg de la reunió es visualitzen dues necessitats importants: Per un cantó, el fet que els
polígons tinguin interlocutors clars per tal de poder interactuar amb les diferents
administracions responsables de les infraestructures dels polígons. Per l’altre, la necessitat de
mancomunar els serveis i de sumar esforços entre tots per aconseguir millors resultats.
Per començar a treballar en la línia d’aquestes necessitats detectades, la UPIC proposa dues
línies de treball. En primer lloc, s’acorda que aquesta entitat presentarà un projecte per
fomentar l’associacionisme que contempli l’activitat desenvolupada per l’Agrupació d’Industrials
del Baix Vallès (AIBV). En segon lloc, es proposa que des de l’Observatori s’organitzi durant el
primer trimestre de 2012 una jornada de bones pràctiques en la gestió de polígons.
Des de les empreses, també es demana que es potenciï que l’Observatori sigui un fòrum
empresarial on es puguin exposar les seves inquietuds com empreses.
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