Urgent: Neteja i Civisme!
Salta a la vista que un dels problemes del dia a dia a Mollet és que hi ha brutícia
i deixadesa a molts carrers i espais de la via pública. És freqüent la imatge de
contenidors plens a vessar (una imatge que s’ha donat molt aquestes festes
nadalenques), o trastos deixats al carrer, excrements de gos a les voreres, i
brutícia a places i carrers. La manca de civisme és un enemic a vèncer, per tal
de tenir la nostra ciutat tal com la volem: neta i endreçada.
El Pacte Local del Civisme ha estat una eina molt demanada per Canviem Mollet,
perquè creiem que és necessari que entre totes les parts que hi podem dir i fer
alguna cosa, hem de dissenyar un pla per actuar davant l’incivisme creixent.
Malauradament, el Pla Local de Civisme impulsat pel govern no avança. Ve tard,
únicament s’ha fet una reunió i no avança … o bé no arriba la informació del que
s’està treballant.
Però no tot és incivisme. No podem oblidar que fa uns anys es van produir unes
retallades econòmiques en el servei de neteja viària de la ciutat. Per tant, a
menys diners en el contracte, disminuïa el servei prestat. L’any passat es va
recuperar una part de la partida, però únicament pels mesos d’estiu. I la resta de
l’any? Ja hem vist que el Nadal és una època especialment complicada, on
s’acumulen moltes deixalles i cal un reforç perquè la ciutat no sembli deixada i
descuidada. També altres èpoques festives com setmana santa o d’altres, han
de tenir-se en compte i fer una planificació per organitzar el servei de manera
que es pugui respondre a la major activitat i major generació de residus. I també
tenir en compte les característiques de cada barri, perquè no es produeixin
diferències entre uns i altres, com estem veient en ocasions.
Volem una ciutat neta i endreçada; cuidada i respectada. Volem passejar pels
carrers de Mollet i sentir-ne orgull. Però estem lluny d’això, i calen solucions
urgents i treball conjunt. Conscienciació, sancions si són necessàries, i reforç del
servei de neteja.

