Agraïment i prudència
Els i les socialistes volem aprofitar aquestes línies per a reiterar el nostre
agraïment i reconeixement a la tasca que tots i cadascun dels ciutadans i
ciutadanes de Mollet del Vallès heu realitzat durant aquestes setmanes tan
complicades d’emergència sanitària i confinament.
Des d’aquells que heu seguit les normes amb un comportament exemplar,
quedant-vos a casa quan era més necessari que mai, fins a tots els treballadors
i treballadores essencials, que us heu deixat la pell per a que la nostra ciutat
seguís funcionant en un dels moments més excepcionals de la seva existència.
A tots i totes, gràcies de tot cor!
Ara ens trobem en una nova etapa, fruit de la desescalada que ja fa setmanes
que s’està produint. Des del govern municipal i especialment com a socialistes,
ho tenim clar, ningú pot quedar enrere producte d’aquesta crisi, hem de sortir
d’aquesta crisi junts.
És per aquest motiu que ja s’han aprovat dos paquets de mesures econòmiques
extres per ajudar a famílies, comerços i empreses, i que reforcen tota aquesta
gran cobertura social d’ajudes, subvencions i bonificacions que ja hi ha a la
nostra ciutat i que és de les més potents de la província.
Alguns exemples concrets d’aquestes noves mesures són les ajudes directes a
famílies vulnerables, les bonificacions en impostos, taxes i altres serveis, les
ajudes a la reactivació i digitalització del comerç, així com la campanya de
comerç presentada aquesta mateixa setmana. Unes ajudes que estan
centralitzades a l’Oficina COVID-19, creada amb aquest propòsit de facilitar la
seva informació i obtenció.
Volem acabar amb un missatge de prudència. El risc de contagis encara hi és,
no hi ha vacuna, no hi ha tractaments específics, així que hem de donar
compliment a les mesures de seguretat establertes, la salut i la vida de tots els
nostres éssers estimats, està en joc. No podem oblidar tan ràpid el que hem
viscut, no fem cap pas enrere, junts ens en sortirem.

