Sempre Ara Mollet
El nom del nostre grup municipal és molt clar respecte a les nostres prioritats. Per nosaltres allò
més important és Mollet ara i sempre. Per això la prioritat dels 6 regidors i regidores del grup és
–com a primer grup de l’oposició- treballar sobre un model de ciutat que s’adigui amb els nostres
pensaments republicans, socialistes i d’esquerres.
Als darrers plens hem fet preguntes i precs sobre l’estat de la neteja a la ciutat, sobre el projecte
de construcció al Calderí, sobre el manteniment de les voreres, i sobre d’altres temes que
interessen a bona part de la ciutadania. Rebem molts molletans i molletanes i a entitats diverses.
I ens agrada conversar sobre els problemes i les oportunitats de la nostra ciutat.
Vam presentar al ple 3 mocions sobre temes que creiem de vital importància. El primer sobre el
permís menstrual que haurien de tenir les dones que el necessitessin al nostre ajuntament, tal i
com ja han començat a fer des d’altres administracions. També vam parlar de la pacificació del
trànsit al tram central de l’avinguda Jaume I, un carrer central i que creiem –després de parlar
amb veïns de la zona- que és hora de prioritzar els vianants, tal i com es fa al carrer Gaietà Vínzia.
I per últim vam portar a debat els problemes de veïns del barri de la Plana Lledó amb la caldera
de biomassa que hi ha ubicada a la pista de bàsquet i que provoca fums que fins i tot impedeixen
poder obrir les finestres a alguns habitatges.
I ara que ja ens plantem a l’estiu, des del grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES voldríem
desitjar una bona revetlla de Sant Joan a tothom. I que aviat retorni la normalitat. Esperem que
es pugui celebrar una Festa Major participativa i que ben aviat la pandèmia sigui història. I que
el batec molletà, el batec comercial, social, esportiu, cultural, associatiu... Que el batec de
Mollet, la vida al carrer i els projectes compartits puguin refer-se i aprofitem per enfortir-los.
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