Encetem el 2022 amb il·lusió

Aquest 2021 no ha sigut un any fàcil. Hem tornat a viure la crueltat de la pandèmia en la qual
vivim, les conseqüències econòmiques derivades de la mateixa, l’augment d’un 30%
d’agressions LGTBI al nostre país, les 15 dones assassinades per violència masclista a Catalunya
en el que portem d’any, la repressió que continua contra manifestants i veïns de la nostra ciutat,
l’atac contra la llengua catalana i el model educatiu català, la pujada sense fre del preu de la llum
o el desnonament de desenes de famílies a la nostra ciutat i les milers arreu de l’Estat, entre
moltes altres qüestions.
Però, no tot aquest any han sigut males notícies. Hem aconseguit, per primer cop en 80 anys, un
nou govern republicà a Catalunya que entomi els reptes de futur que tenim com a societat:
transició ecològica, Estat del benestar, lluita contra la violència masclista, polítiques públiques
per a un habitatge digne o la recuperació de les retallades en Salut de la darrera dècada. Alhora,
també destaquem l’èxit de la vacunació massiva, que ens enorgulleix com a societat i que, des
d’aquí, animem a tots els molletans i molletanes que no s’han vacunat a que ho facin, que no
podem perdre ni un minut en salvar vides. També volem destacar l’orgull molletà que representa
l’Alèxia Putellas, que ha aconseguit la Pilota d’Or a millor jugadora del món aquest 2021. La
nostra ciutat té molt de potencial esportiu i hem de continuar apostant per un esport de base,
participatiu i igualitari, sense discriminacions de cap mena.
Aquest 2022, serà un any on hem de consolidar la recuperació econòmica, continuar avançant
cap a energies verdes, consolidar el nostre model educatiu, recuperar una plena vida cultural a
Mollet al costat de les entitats i el veïnat.
En definitiva, teixir bé comú i futur per construir amb ganes un Mollet millor, encetem el repte.
Aprofitem per desitjar molt bones festes a tothom i una bona entrada d’any 2022. Esperem que
sigui exitós per a tothom i també per a la ciutat de Mollet.

