
 
 

MOCIÓ DE SUPORT AL MÓN ASSOCIATIU MOLLETÀ I QUE DEMANA LA 

CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A LA POSSIBLE CREACIÓ D’UNA 

COORDINADORA D’ENTITATS 

 

La crisi viscuda les darreres setmanes ha afectat a tota la societat, més enllà de les 

conseqüències sanitàries i de persones mortes a causa del coronavirus. Per una banda 

ha afectat especialment a les persones més desfavorides i amb menys recursos, així 

com també al teixit comercial i industrial. 

 

Però un dels pilars fonamentals de la nostra societat ha quedat també molt tocat. Es 

tracta del teixit associatiu, molt viu a Mollet del Vallès i que compta amb entitats i 

associacions de tota mena (veïnals, solidàries, esportives, culturals, d’igualtat, 

comercials, etc...). Cal entendre el teixit i la riquesa que aporten aquestes forces vives 

de la ciutat. I en aquests moments d’enormes dificultats amb impediments per poder 

reunir-se, fer les seves activitats i de dificultats econòmiques i de funcionament que 

poden fins i tot fer perillar la supervivència d’algunes entitats, és de rebut donar suport 

al món associatiu molletà. 

Diverses serien les possibilitats, però cal potenciar les entitats i associacions a nivell 

individual i promoure fires i trobades entre elles per tal d’apropar-les a la ciutadania. I 

entendre que cadascuna d’elles funciona amb el seu marge de maniobra autònom però 

que també, a nivell individual i sobretot col·lectiu, les entitats poden tenir molt a dir en 

com evoluciona la ciutat, que al capdavall és el seu àmbit d’actuació i de referència. 

Ara més que mai, en un moment de clares dificultats, seria clarament necessària la 

creació d’una Coordinadora d’Entitats de Mollet del Vallès, per tal que les entitats 

molletanes de tots i cadascun dels àmbits es trobin, debatin i facin propostes. Una 

plataforma que cohesioni la vida associativa tot i els objectius diversos que les entitats 

tenen; que faci que les associacions intercanviïn projectes i coneixences, i per tant que 

la vida associativa sigui més rica i completa; així com que pugui posicionar-se en 

aspectes claus sobre la ciutat per tal que des de l’Ajuntament es pugui tenir en compte 

la seva opinió. 

Podem imaginar moltes propostes que farien que el món associatiu tingués ajudes i 

suport, però segur que la possibilitat d’una persona tècnica municipal que ajudi al dia a 

dia en tasques burocràtiques, de creixement, del funcionament de les subvencions 

seria de gran vàlua. Així també la possibilitat d’una sessió plenària on el món 

associatiu expliqués les seves inquietuds, o la creació d’un portal on disposin del seu 

propi espai i d’altres per al diàleg en xarxa. Un portal on també podrien 

comunicar esdeveniments propis i comuns i comunicar-se fàcilment amb la ciutadania. 

 

 

 



 
 

Per tot l’exposat anteriorment, des del grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES es 

proposa al ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Manifestar la importància del món associatiu de Mollet del Vallès per a la 

cohesió social així com per la varietat de propostes que enriqueixen la vida dels 

molletans i molletanes. 

SEGON.- Instar a la creació d’una comissió d’estudi per tal d’analitzar la possibilitat de 

la creació d’una Coordinadora d’Entitats que pugui ajudar al món associatiu molletà. 

 

 


