INICIEM CURS POLÍTIC
Arranquem un nou curs polític i, com sempre, ple de reptes , incerteses i oportunitats pel que
vindrà. Després d’un any i mig marcat per la pandèmia de la COVID-19 i els seus efectes en la
nostra salut, economia i serveis, comença una nova etapa en la que esperem la recuperació
estigui al centre, amb la campanya de vacunació com a èxit col·lectiu.
Malgrat tot, la nostra ciutat presenta uns reptes propis que haurem de seguir de prop. Després
de tornar a celebrar una Festa Major d’Estiu i una Fira d’Artesans que valorem de forma molt
positiva i que amb voluntat política i amb el suport de les nostres entitats locals, que han
demostrat tenir moltes ganes de reactivar els carrers de la ciutat, podem fer grans
esdeveniments segurs. I de la mateixa manera que aquests actes han tingut lloc, continuem
reivindicant la presencialitat de les sessions del plenari municipal amb la corresponent
participació ciutadana a través de les associacions i plataformes locals que continuen treballant
també per a la nostra ciutat.
La urbanització del Calderí i la oposició frontal al mateix, la demanda de padró per a tothom, la
reactivació del comerç local i de les activitats culturals pròpies de la ciutat seran temes centrals
d’aquest curs que comença, sense perdre de vista d’altres d’àmbit nacional que també afecten
a la nostra ciutat: la repressió judicial contra veïns i veïnes de Mollet, l’aplicació al municipi dels
fons europeus Next Generation, el debat sobre l’ampliació del Prat i com fem front a
l’emergència climàtica o un nou model de finançament local seran punts cabdals de la nostra
lluita política els propers mesos. Com sempre, la gent de Mollet hi té molt a dir.
A nivell del nostre Grup Municipal, també encetem canvis per enfortir-nos de cara al futur. La
incorporació del regidor Sergi Suárez ens obre la possibilitat de fer del Grup Municipal d’Ara
Mollet-ERC-MES un grup més jove, plural i decidit a liderar aquesta ciutat els propers anys,
trepitjant carrer i portant a l’Ajuntament de Mollet aquelles inquietuds que dia a dia pateixen
els nostres veïns i veïnes.

