Per un 2021 millor
Des del PSC Mollet volem aprofitar aquest espai per a desitjar-vos a tots i totes un Bon Nadal i
Bones Festes, i especialment un Feliç any 2021, un any que tots esperem que sigui molt millor
que el 2020 que estem finalitzant. Aprofitem també per a fer una crida a la responsabilitat, de
cadascun de nosaltres depèn que la situació epidemiològica no empitjori producte de
comportaments irresponsables en les setmanes vinents, i per tant cal seguir les instruccions de
les autoritats sanitàries per evitar la tercera onada de la pandèmia.
Com dèiem, l’any 2020 no ha estat l’any que esperàvem. Per tots és sabut que producte de la
pandèmia ens hem vist immersos en una crisi sanitària que ha suposat un daltabaix a les nostres
vides. El nostre escalf i record a tots aquells molletans i molletanes que ens han deixat en
aquests mesos, i als seus familiars i amics. I també el nostre reconeixement i infinit agraïment a
tots els professionals que vau estar al peu del canó quan la situació era més complicada durant
el confinament: treballadors i treballadores essencials, personal sanitari, entre molts d’altres.
Sou un gran exemple per a la nostra societat.
A més, producte d’aquesta crisi sanitària ens hem vist immersos en una crisi econòmica que ha
afectat múltiples sectors econòmics de la nostra societat: comerços, restauració, serveis, etc.
Des de l’Ajuntament s’ha adaptat ràpidament a la nova situació que no havíem viscut mai i ha
fet importants esforços de lluita contra la Covid-19 i de suport als molletans i molletanes que
patien els efectes econòmics de la pandèmia, amb l’aprovació del “Pla de Protecció Social,
Reactivació Econòmica i Impuls de l’Ocupació”, en el qual s’han destinat més d’un milió i mig
d’euros. Per al 2021, seguirem treballant i ampliant aquest Pla, per assegurar que ningú quedi
enrere.
Per tant, des del PSC Mollet us desitgem unes molt Bones Festes amb responsabilitat i un Feliç
Any Nou, un any que esperem que suposi la remuntada a aquesta complicada situació, i sigui un
any d’alegria i bones notícies.

