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Edita CONTRAPUNT SCCL
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l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès
T- 93 570 52 59
F- 93 579 33 88
Membre de l’Associació
Catalana de Premsa Gratuïta
i Mitjans Digitals (ACPG)

CONTRAPUNT SCCL forma
part del grup empresarial
cooperatiu Cultura 03
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STAFF
Gerència
Sílvia Vinyeta
svinyeta@contrapunt.cat
Conseller Delegat
Ramon Torrents
rtorrents@contrapunt.cat
Departament Comercial
publicitat@contrapunt.cat
Redacció
redaccio@contrapunt.cat

RESPONSABILITAT I CRITERI
A Mollet li ha recaigut una responsabilitat important. En una
associació en què hi conviuen ciutats de la mida i indústria de
Terrassa, Sabadell, Sant Cugat i Martorell, entre altres, la
presidència dels primers quatre anys de l’Àmbit B30 és de Mollet,
on precisament el teixit industrial no passa el seu moment més
dolç. Amb tot, l’impuls inicial d’aquesta entitat amb 53
organitzacions de 23 municipis que pretén convertir la zona en un
dels principals pols industrials d’Europa, està, en bona part, en
mans de la capacitat de lideratge de Mollet. Aquest fet no ha de
passar desapercebut i ha de prendre’s com una oportunitat i un
repte de futur que també s’ha de notar a la ciutat, actualment amb
un índex d’atur que ronda el 21%. Precisament, un dels principals
objectius de la B30 és combatre la desocupació, per mitjà d’una
estratègia que vol convertir l’eix en una zona de referència europea
en manufactura avançada i amb una de les de més potencial
innovador. Aquest darrer aspecte ha de ser clau si es vol que la
reindustrialització i la generació de llocs de treball de la zona sigui
duradora i de qualitat. Mollet s’hi ha d’abocar amb criteri per
millorar la qualitat de vida –i laboral– dels baixvallesans. 

LA INNOVACIÓ HA DE SER CLAU PER REINDUSTRIALITZAR LA B30
I GENERAR LLOCS DE TREBALL DE QUALITAT I DURADORS

Ampliant currículum

Disseny Gràfic
contrapunt@contrapunt.cat
Administració
administracio@contrapunt.cat
Distribució
Contrapunt SCCL
Dipòsit legal
B-22583-2001
ISSN: 1579-4148

G N; B 7: 
Mollet del Vallès

Tancament de l’edició
20.21 h del 23 de maig
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Difusió controlada pel
Baròmetre de Comunicació
27.000 lectors
per edició

Març 2012
Control de difusió PGD
10.107
exemplars
Període gener a
desembre 2011
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Patrocinadors d’honor
Joan Abelló · Col·lecció Privada
Garreta-Rovira · Kao SA ·
Industrias Químicas del Vallés
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Amb la col·laboració de
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Regidor d’ICV-EUiA a Mollet i
Coordinador d’EUiA @sanchomdv
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