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Segons l’anuari de la Caixa i l’estudi
realitzat per Eixos.cat, Mollet del
Vallès és el segon municipi de la co-
marca del Vallès Oriental pel que fa
a la reducció en el nombre de co-
merços, notablement inferior a la
mitjana comarcal.

La reducció en el nombre d’esta-
bliments que detecta l’anuari de la
Caixa se situa per sota del 10% a

Mollet, gairebé 20 punts per sota de
la mitjana comarcal.

Juntament amb la Roca, amb da-
des molt influïdes per la presència
del complex comercial La Roca Vi-
llage, és l’evolució menys negativa
que es registra a la comarca. 

A Mollet hi ha hagut un cert crei-
xement en alguns sectors, segons
dades municipals. És el cas dels

establiments de comerç d’alimenta-
ció quotidiana (essencialment fruite-
ries i queviures), i també d’alguns
segments més especialitzats com
els articles per a infants, els espor-
tius o els electrodomèstics. 

Atracció comercial
D’altra banda, segons l’estudii Ei-
xos.cat Mollet és una ciutat que
atrau comercialment per anar a
comprar. El comerç de la nostra ciu-
tat resisteix la crisi econòmica i es
consolida com a pol comercial del
Baix Vallès, segons l’observatori Ei-
xos.cat que segueix l’evolució co-
mercial del municipi des de l’any
2010.

Ofereix serveis com hort i granja,
cuina pròpia amb productes frescos i
ecològics, immersió en llengua an-
glesa, acollida fraccionada, assesso-
rament psicològic i psicopedagògic. 

Can Pacià, 7-9 Mollet del Vallès

VITALITAT COMERCIAL

El comerç de Mollet
resisteix la crisi

–Què és el Grup Clade i quins són els seus
objectius?
–És un grup empresarial format per empreses de
base cooperativa amb diversos objectius: reforçar
l’activitat de cadascuna de les empreses, tant
externament com de manera interna (gestió de
persones i financera, coneixement, formació, etc);
incidir en la societat per reforçar un determinat
model d’empresa que se sosté sobre uns valors
que tenen la persona com a centre; crear estruc-
tures que serveixin per impulsar i reforçar empre-
ses de fora del grup que treballin amb uns deter-
minats valors compartits; i crear activitat empre-
sarial conjuntament. 
–Incideix molt en els valors cooperatius.
Quins són aquests valors?
–El que distingeix la cooperativa de la resta d’em-
preses és que té una base molt democràtica i això
ho canvia tot. És participativa, perquè es fona-
menta en què cada persona és un vot, per tant
treballa des de les persones i per a les persones.
Té la força del grup. A banda, la cooperativa
segueix altres principis com destinar sempre part
dels recursos a la formació; té la voluntat de mi-
llorar l’entorn i la intercooperació, o col·laboració
entre cooperatives. Tot i que Clade s’obre a coo-
perar amb empreses que no cal que siguin de

forma jurídica cooperativa.
–Quins avantatges pot trobar l’emprenedor en
aquest model cooperatiu?
–A vegades el jove emprenedor quan s’assesso-
ra de seguida busca avantatges fiscals, de
gestió... Jo li diria, però, que no ha d’escollir el
model perquè li permeti capitalitzar l’atur, sinó que
ha de tenir una determinada manera d’entendre
com portar a terme la seva idea. S’ha de pregun-
tar si vol la força del grup per desenvolupar la idea
i poder ser molt més flexible i resistir millor les cri-
sis. El cooperativisme es fonamenta en aquests
valors, i no tant en els avantatges fiscals i les sub-
vencions perquè llavors parlem de coopera-
tivisme funcional, per sortir del pas. 
–A Catalunya es cuiden les cooperatives?
–Som un país on la societat civil té molta força i el
cooperativisme, tant de consum com de treball,
representa una part important del PIB. Catalunya
comparteix la visió de la força del grup.
–En un moment de crisi, què aporta el model
de cooperativa?
–Aporta resistència, donada per la força del grup.
En les cooperatives, el treball no es considera
una mercaderia; és un eix troncal de l’activitat
empresarial. A més, històricament, en moments
de crisi associada a l’atur han crescut les cooper-

atives perquè hi ha hagut molts treballadors que
s’han fet càrrec de les empreses on treballaven.
–Hi ha alguna tipologia de negoci que entri en
contradicció amb el model cooperatiu?
–Hi ha uns valors que impedeixen fer determinats
negocis, com els vinculats a l’armament o la
banca no ètica, i a més hi ha sectors on és difícil
entrar perquè necessiten unes capitalitzacions
molt elevades, com el sector industrial o farma-
cèutic. Però també hi ha empreses que, encara
que es plantegessin fer accions que s’allunyin
dels valors, la seva base els hi ho impediria. 
–Quina part de l’èxit del Sant Gervasi té a
veure amb ser una cooperativa?
–És la clau. La visió personal del Manel Arroyo ha
pesat, però la visió, el sentit de pertinença i la
capacitat de lluita que aporta la cooperativa han
anat molt de la mà.

ENTREVISTA A DAVID COS, PRESIDENT DEL GRUP COOPERATIU CLADERECONEIXEMENTS

DAVID COS

David Cos (Vilafranca del Penedès, 1965) és filòleg i professor de Literatura.
President executiu de l’escola Sant Gervasi de Mollet, fa uns mesos va ser triat 
president de Clade, el grup cooperatiu més important de Catalunya.

Escola Bressol El Petit
Moll de Can Pacià

Especialistes en maletes, estoigs,
bosses i complements d’home i do-
na, és una empresa que creix en di-
ferents ciutats de Catalunya.

Av. Jaume I, 35 Mollet del Vallès

Corinto Bolsos SL

El 23 de maig d’enguany Casa
Ametller va obrir un nou centre a
l’avinguda Jaume I, 29-31 de Mollet
del Vallès. Casa Ametller compta
actualment amb 68 botigues d’ali-
mentació saludable per tot el territo-
ri català, prop de 3.000 hectàrees
de camp de cultiu per tot Espanya i
uns 1.000 treballadors. El 2012 va
facturar més de 58 milions d’euros i
les previsions per aquest 2013 són
acabar l’any amb 75 botigues i uns
72 milions de facturació.

L’estratègia empresarial de Casa
Ametller és crear una xarxa de bo-
tigues d’alimentació saludable de
petit format que apropa el productor
al consumidor.

Josep Ametller, fundador de l’em-
presa de productes alimentaris Ca-
sa Ametller, s’ha endut el Premi
Jove Empresari 2012 que atorga
anualment l’Associació Indepen-
dent de Joves Empresaris de Cata-
lunya (AIJEC) i que reconeix el mi-
llor jove empresari català de l’any.

Neix la fundació
Per altra banda, no fa més de sis
mesos va néixer la Fundació Casa
Ametller amb l’esperit de millorar la
qualitat de vida de les persones i
l’entorn. Per aconseguir-ho la fun-
dació treballa amb la visió d’actuar
en dos grans grups: la vida saluda-
ble i els col·lectius vulnerables. Els
objectius que es proposa aconse-
guir l’entitat en aquests àmbits són,
pel que fa a la vida saludable,
aconseguir-la per mitjà d’una bona
alimentació, nutrició equilibrada i
hàbits saludables.

Pel que fa als col·lectius vulnera-
bles, la fundació treballa en el camp
de la inserció laboral, amb la pro-
moció de la contractació a l’empre-
sa ordinària de col·lectius amb dis-
capacitat o capacitats diferents.

L’entitat també actua en el camp
de la inserció social, amb l’ajuda als
col·lectius més vulnerables a ocu-
par-se en tasques socials mit-
jançant el treball agrícola i l’esport.

MOLLET: PER 
L’EQUILIBRI 
DE FORMATS 
COMERCIALS

NOUS NEGOCIS A LA CIUTAT

www.molletnegocis.cat
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MOLLET NEGOCIS

“LA COOPERATIVA APORTA 
LA FORÇA DEL GRUP”


