Il·lusió, felicitat, diàleg, entesa
Quan un any acaba, és un moment adient per a fer balanç. Des del PSC de
Mollet volem fer balanç d’un any trepidant, de molta feina però també de molta
il·lusió. Ha estat un any amb un fort component electoral (dues eleccions
generals i també amb eleccions municipals i europees), i estem feliços pels
resultats obtinguts, els quals demostren que a la nostra ciutat el projecte
socialista és majoritàriament recolzat, tant quan es vota per a Mollet, a Espanya
o a Europa.
El mes de maig van tenir lloc les eleccions municipals a la nostra ciutat i vàreu
ser els molletans i les molletanes que, amb el vostre vot, vau posar en valor la
feina feta durant els darrers 4 anys, recolzant el projecte de futur del PSC de
Mollet encapçalat pel nostre company i alcalde Josep Monràs. Novament el
nostre partit va ser la força més votada amb una àmplia diferència amb la resta
de partits, fet que ens omple de responsabilitat i ens dona forces per continuar
treballant pel que realment importa, Mollet.
La nostra ciutat està formada per gent treballadora, orgullosa de Mollet i molt
activa, i compartim aquest orgull de ser una de les ciutats espanyoles que més
inverteix en Serveis Socials. De ser una de les ciutats de la comarca on més
baixa l’atur. De ser una ciutat pionera en àmbits com els serveis als discapacitats,
el medi ambient on el feminisme.
Però quan un any acaba, també és un bon moment per mirar al futur. I és que
aquest any 2020 serà també un any de molta activitat municipal. Comencem el
mateix dia 1 de gener declarant l’emergència climàtica, però tenim molts altres
projectes en marxa, tal i com podeu consultar al nou Pla d’Actuació de Mandat
(PAM) 2019-2023 fet amb un procés de participació ciutadana.
Tenim molta il·lusió per iniciar aquest nou any, d’assolir noves fites i encetar nous
reptes de la mà dels molletans i molletanes. Desitgem que aquests festes ens
portin il·lusió, felicitat, diàleg i entesa. Us desitgem unes bones festes i un feliç
2020!

