ANIVERSARI
Ha passat un any del primer confinament per la Covid. La
llunyania dels casos a la Xina ens va agafar poc o gens preparats
a tots, tant a nivell privat com dels dispositius sanitaris,
assistencials i organitzatius per a fer-hi front.
El virus ha deixat a Catalunya més de mig milió de contagiats i
més de vint mil morts, una mitjana de 55 morts al dia.
A Mollet també ha deixat víctimes, masses, entre elles amics i
familiars. De moltes ens ha arribat la trista nova quan feia temps
que ens havien deixat.
El personal sanitari de Mollet va ver i fa molt més del que pot per
a ajudar als infectats, tant a l’assistència primària com a l’Hospital,
de nou moltes gràcies.
Amb el confinament, restriccions de mobilitat, en l’activitat de
comerços i en l’àmbit de la restauració, amb grans sacrificis
econòmics i personals.
Els ajuntaments són l’administració pública més propera a la
ciutadania, per això el de Mollet va haver de fer modificacions
pressupostaries per a destinar recursos, dins les seves
possibilitats, a les necessitats més urgents.
El Partit Demòcrata, “Junts per Mollet”, des de l’oposició no ha
dubtat en oblidar diferències ideològiques i col·laborar no posant
pals a les rodes, per a facilitar el disposar de més recursos tant
presents com futurs.
En un any dues onades més de la pandèmia, modificant o
incrementant-se les mesures de confinament. Des de fa uns dies
els comerços no essencials poden aixecar persianes en caps de
setmana, bars i restaurants poden ampliar una mica més els
horaris, ens movem per tot Catalunya, però s’han perdut tants
llençols en les bugades de les tres onades de la Covid que no ens
en podem permetre una nova onada.
Si volem vèncer al virus, no hi ha prou amb les vacunes, ja s’ha
vist que ens cal molta més dosi de prudència i seny. Si ho fem així
serem solidaris amb els que més hi han perdut i hi estan perdent,
en definitiva serem solidaris amb nosaltres mateixos.

