Mollet Centre Comercial
Arriba Nadal i aquest any serà un Nadal diferent, hem viscut uns mesos i estem vivint
amb l’angoixa de no saber quan podrem tornar-nos a veure els somriures o saludar
amb una encaixada de mans .
A Mollet, com arreu, les angoixes s’han estès a les famílies que han perdut la feina, i
la tristor ha envaït els cors del qui han perdut un familiar o un amic. Per a ells un
record.
Aquesta pandèmia també ens ha fet encara més solidaris, Mollet sempre s’ha mostrat
solidari, només cal pensar en les ajudes socials que es donen des del nostre
Ajuntament, en les recaptes d’aliments, en el menjador solidari, en les captes de sang
o en la tasca que associacions, entre elles Càritas i Creu Roja, que sempre han estès
la mà vers els més necessitats.
Ara toca que com a ciutadans estenem la mà cap al sector del comerç, dels bars i de
la restauració de Mollet, sectors que estan patint en la seva pell les restriccions
imposades per tal d’ajudar a combatre el maleït virus. També cal que els comerç
molletà estengui la mà cap als ciutadans amb uns preus encara més competitius i
ajustats.
Mollet té un teixit comercial que genera treball que no té res a envejar a un gran centre
comercial. La zona compresa entre els carrers Barcelona, Berenguer III, Anselm
Clavé, Rambles, Jaume I, Vinzia, Llibertat amb l’Illa i el Mercat Municipal, podríem
considerar-la un Centre Comercial a l’aire lliure. Hem de solidaritzar-nos i modificar
els nostres hàbits de desplaçar-nos fora de la ciutat per fer les compres. El comerç
de Mollet té de tot. Tots hi guanyarem.
Pel que fa als bars i la restauració, que tant han patit aquests mesos, demanarem que
l’Ajuntament que els ajudi donant-los les eines per poder tirar endavant i recuperarse quan puguin aixecar la persiana, entre elles no cobrant-los-hi el 2021 l’ocupació
de via pública per les terrasses, ampliació o establir zona de terrasses sacrificant
zones d’aparcament i entregant-los gratuïtament, a precari, estufes per escalfar les
terrasses. Entre tots hem de pensar com recuperar-nos el millor possible d’aquest
atzucac.

