Comença un mandat d’il·lusió
El passat dissabte 15 de juny es van constituir els nous Ajuntaments a tota
Espanya, sorgits de les eleccions municipals del 26 de maig. A Mollet del Vallès,
es va proclamar com alcalde el nostre company Josep Monràs, motiu pel qual
els socialistes molletans estem especialment alegres. Acceptem aquest nou
repte amb responsabilitat, humilitat i amb el compromís de treballar sempre en
benefici de Mollet i els molletans i les molletanes.
Entomem el mandat democràtic amb il·lusió i ganes i, tal i com vam explicar
durant la campanya electoral, tenim molts reptes, projectes i idees per a seguir
fent de Mollet la millor ciutat per viure.
En aquests propers 4 anys tenim alguns reptes especialment importants: el nou
Pla Urbanístic que dibuixarà el futur de la ciutat, el desenvolupament del barri del
Calderí, que és l’últim gran espai per desenvolupar de la ciutat, l’impuls de
l’habitatge social en un context on novament el preu de l’habitatge està pujant a
nivells difícils d’assumir per a la gent treballadora, la transició energètica per a
seguir destacant a nivell Europeu com una ciutat que defensa el medi ambient i
lluita contra el canvi climàtic, entre moltes d’altres mesures presents en el nostre
programa electoral.
Per al PSC de Mollet, ser la força més votada en les eleccions municipals és un
orgull i, alhora, una enorme responsabilitat. Creiem que els molletans van dir alt
i clar, amb 3.000 vots de diferència, que volien que el company Josep Monràs
fos l’alcalde de Mollet i, tot i que ho respectem, no entenem els tripijocs que van
intentar ERC i Comuns. Governar és molt més que repartir-se el poder i anar en
contra d’algú, i aquestes dues forces, amb el seu pacte de les cadires i amb un
document d’acord vergonyós que ni tan sols parla de Mollet, es retraten soles.
Malgrat tot, el PSC, governarà, com sempre, amb la mà oberta a tots els grups
municipals.
Des del PSC seguim treballant per Mollet, pensant únicament en Mollet, per a
seguir fent que sigui la millor ciutat per viure!

