Quatre anys per endavant
Fa quatre dies que s’ha iniciat aquest nou mandat municipal, venen uns anys
interessants a nivell de Mollet: nou POUM, desenvolupament del nou barri del
Calderí, Can Prat, Serveis Socials dimensionats a les necessitats dels molletans
i molletanes, i un llarg etc. que des de Junts per Mollet vetllarem que siguin
òptims.
Ara, en aquest primer escrit del nou curs polític, ens cal agrair els vots de totes
aquelles persones que ens van fer confiança, el passat 26 de maig, a la
candidatura de Junts per Mollet, i també avançant les gràcies a aquelles
persones que sabem segur que ens haurien votat i no ho van fer pensant en un
vot útil, però segur que ens tornaran a votar més endavant.
Es van refiar d’una enquesta publicada tres mesos abans de les eleccions, on
sortia que hi havia dos grups polítics molt frec a frec per ser guanyadors, quan
en realitat de frec a frec s’ha vist que res de res. També s’ha constatat quin és
exactament l’espai electoral a repartir a la nostra ciutat, quan es dona això val la
pena llegir programes, propostes, models de ciutat i també la vàlua de les
persones que hi ha a la candidatura per tal de decidir cap a qui a d’anar el vot.
Aquest suposat vot útil, va fer que persones molt vàlides i preparades de la nostra
candidatura avui no siguin regidors o regidores. A ells i a elles el nostre agraïment
per la feina feta i que faran per Mollet. Tenim un model de ciutat i unes propostes
per a la ciutat i per a les persones que hi viuen que no es poden desaprofitar.
Ara, Junts per Mollet, des de l’oposició, col·laborarà en aquells temes importants
per a la ciutat, sempre que hi hagi diàleg, transparència real, fiabilitat i el voler
compartir idees que facin de Mollet una ciutat al servei de les persones, i atractiva
tant pels que hi visquin com pels que vingui de fora, una ciutat diferent i referent
en molts aspectes.

