Un pas endavant per lluitar contra el fracàs i l'absentisme escolar
Fa tot just 2 anys que es posava en marxa el Mollet Hub, i en aquest curt període de temps s'han
fet molts projectes i formacions que l'han convertit en l'espai de referència per a
l'emprenedoria, l'Empresa i el jovent de la ciutat.
Ara s'ha fet un nou pas endavant, posant en marxa l'Oficina d'Orientació Jove, al Mollet
HUB. Per nosaltres aquest és un servei imprescindible i necessari que estem convençuts que
ajudarà a combatre l'absentisme i el fracàs escolar, dos temes que ens preocupen enormement
i als que volem ajudar a posar solució, malgrat no tenir competència municipal.
Perquè l'educació pública i de qualitat és l'única via per aconseguir una veritable igualtat
d'oportunitats I en aquesta direcció treballa aquesta oficina, esdevenint una finestreta única
per accedir a tota la informació i els serveis d'orientació en matèria educativa i laboral, entre
d'altres, i que la podran utilitzar els joves i les famílies que ho puguin necessitar.
L'Educació està infrafinançada per la Generalitat de Catalunya, i això ens preocupa, per això des
del govern municipal hem apostat fermament per aquesta oficina: per convicció, pel futur del
jovent i per la igualtat d'oportunitats en el món educatiu i en el mercat laboral. Des del PSC
sempre hem demostrat que quan tenim l’oportunitat, actuem per trobar-hi solucions als
problemes reals de la gent.
Volem finalitzar aquest article felicitant la nostra companya i regidora Mireia Dionisio, un clar
exemple de la importància de la constància, l'educació i la igualtat d'oportunitats, pel seu
nomenament com a diputada al Parlament de Catalunya. La Mireia segueix compromesa
totalment amb Mollet, amb les seves responsabilitats al nostre Ajuntament, i treballant
incansablement i dia a dia per a continuar millorant la nostra estimada ciutat.
Estem convençuts que amb la seva feina construirà una Catalunya millor, de la mateixa manera
que com a regidora de Mollet està construint un futur millor per a la nostra ciutat.

