Molts ànims. I seguim
Passats més de 3 mesos des que la Covid-19 ens ha fet canviar les nostres vides és moment de
reflexionar. Tothom ha après moltes coses: la importància de tenir enfortida la sanitat pública,
la importància de la vida, la importància de les relacions socials, que som vulnerables i que la
nostra economia i el nostre nivell de vida són fràgils. I restem al costat de la recuperació en tots
els sentits.
A nivell molletà hem proposat una àmplia Taula de Ciutat, hem explicat que faríem els vals-cupó
per ser usats per famílies als comerços de Mollet, i hem intentat ser lleials a un govern que no
ha comptat amb nosaltres, quan som el 2n grup del consistori amb 6 regidors. Les decisions no
han estat mai compartides; i això ens entristeix. Per això la despreocupació total del sector
cultural i les seves entitats, haver estat el darrer municipi del país en obrir els parcs penalitzant
els més petits, o el poc diàleg amb els paradistes del Mercat i el sector comercial són coses que
no comprenem. És en moments difícils que cal que tots demostrem la col·laboració extrema per
sortir-nos-en millor. Per això ens hem indignat també amb l’acomiadament en estranyes
circumstàncies d’una treballadora del servei subcontractat de la neteja al nostre municipi: fer
patir a famílies en aquests moment no és de rebut.
Però a Ara Mollet ERC – MES seguim determinats en ser útils a les 5.375 persones que ens van
votar i a tota la ciutadania. Per això al passat Ple vam portar una moció que insta el Govern
espanyol a pagar els ERTOs; una altra per garantir el dret a l’empadronament a Mollet a les
persones en situacions de més vulnerabilitat; o una que rebutja la discriminació racial i defensa
els valors de la convivència. També una altra que demana clarificar les presumptes irregularitats
comeses per la monarquia espanyola. I finalment un text de suport a les entitats molletanes en
temps difícils per a elles.
Ànims. I seguim treballant.
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