Convertint projectes en realitats
Estem a punt d’acabar aquest 2016, un any ple de fites aconseguides per a la
nostra ciutat. Des que els i les socialistes vàrem entomar aquest nou mandat
des del govern de la ciutat, no hem descansat ni un moment en fer possible
aquells projectes que ens vàrem comprometre a fer realitat. Som molts els
somnis de futur que ens motiven per un Mollet millor.
Està clar que les nostres prioritats de govern han estat i són principalment tres,
per responsabilitat, per compromís i per valors: la protecció de les famílies
vulnerables , la millora de l’espai públic i, per suposat, l’impuls en la creació
d’ocupació perquè no hi ha millor política social que la de crear llocs de treball.
Hem fet i continuarem fent plans d’ocupació municipals per donar feina a
centenars de molletans i molletanes que no en tenen, i continuarem caminant de
la mà del teixit industrial de la ciutat per tenir tantes bones notícies com el fet
que, durant aquest 2016, grans empreses molletanes (Merck, Euromed, Kao,
etc...) hagin invertit més de 30 milions d’euros per ampliar plantilla i consolidar
la seva producció, apostant clarament per la vàlua de la nostra ciutat.
Però també sentim l’obligació de mirar cap en fora. Tenim l’obligació de fer visible
Mollet a Europa i al món. Aquesta és la veritable política internacional que ens
motiva com a govern municipal.
Per això, volem donar les gràcies a tots els molletans i molletanes que us heu
implicat des de diferents àmbits perquè gràcies també a vosaltres ha estat
possible que Mollet hagi estat CIUTAT GREEN LEAF 2015, com a ciutat model
en polítiques mediambientals i CIUTAT EUROPEA DE L’ESPORT 2017, com a
model de ciutat on l’esport no només és salut, sinó també cohesió i valors.
Però és evident que el camí de la constant transformació de la nostra ciutat
continua, i estem preparats i il·lusionats per fer-ho. Tenim per davant un 2017
engrescador, que portarà de la mà grans projectes.
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