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L’ENTREVISTA

“M’agradaria que tots i totes anéssim a la una, per Mollet, pels nostres
veïns i veïnes, especialment en aquests moments de pandèmia”

Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès
El 4 cantons entrevista l’alcalde de
Mollet, Josep Monràs, un cop superat el primer any de mandat sorgit de les eleccions municipals de
2019. Uns comicis en què Monràs
va revalidar l’alcaldia de la ciutat
amb els vots dels deu regidors del
PSC. El mandat ha topat amb un fet
inesperat: la irrupció de la Covid-19,
que sacseja el món sencer. Monràs
assenyala en aquesta entrevista
que, malgrat tot, “ens vam adaptar
a la nova situació molt ràpidament
i ens vam bolcar a ajudar a qui més
ho necessitava i a donar una resposta ràpida i eficaç”.
Alcalde, superat el primer any de mandat, quin balanç en fa? Un any que serà
difícil d’oblidar...
Sens dubte. Tots i totes, com a societat,
ens enfrontem a una situació excepcional
i molt difícil.
Aquesta pandèmia ha canviat tots els
paràmetres i ens ha sotmès a una pressió
extra desconeguda a tothom, institucions,
famílies, entitats, empreses... malgrat tot
crec que s’han fet moltes coses aquest
primer any, ens hem centrat a seguir fent

de Mollet una ciutat referent en la lluita
contra el canvi climàtic i en la defensa del
medi ambient, a fer de la nostra una ciutat
segura i diversa, sostenible, animalista i
feminista, i en seguir generant
noves oportunitats per a
tothom. Hem Declarat l’Emergència
Climàtica, aprovat una nova
ordenança de
circulació,
Mollet s’ha
convertit en
la
primera
ciutat 30 km
i hem continuant treballant
per a que a Mollet
no hi hagi cap accident mortal per 12è any
consecutiu, per posar uns
exemples.
Com valora l’actual govern local de coalició?
S’ha generat un espai de gran confiança
mútua entre el PSC i Podemos Mollet,
que s’ha reforçat arran de l’actuació conjunta derivada de la situació sanitària que

vivim. Com a tot arreu, entre totes dues
formacions sempre hi haurà matisos diferents en alguns temes, però això ens
enriqueix i per sobre d’aquestes petites
diferències sempre preval el
nostre objectiu comú de
donar el millor servei
públic a la nostra
ciutat i al conjunt
dels molletans i
les molletanes.
I la relació
amb l’oposició?
No puc dir
el mateix de
totes les forces polítiques de
l’Ajuntament. Junts
per Mollet i Ciutadans
sí que han estat col·laboratius i proactius per sumar durant
aquest primer any de mandat. No ha estat
així en el cas d’ERC i Mollet en Comú, que
segueixen posant pals a les rodes i buscant
contínuament la confrontació política i el
no pel no....
M’agradaria que tots i totes anéssim a la
una, per Mollet i pels nostres veïns i veï-

nes, especialment en aquests moments de
pandèmia. També per reclamar els més de
dos milions i mig d’euros que ja, només
aquest any 2020, ens deu la Generalitat de
Catalunya i que se sumen als acumulats
d’anys anteriors. Parlem, en gran part, de
diners que serveixen per pagar nòmines
de treballadores i treballadors d’alguns
serveis essencials, les quals seguirem pagant, ens els tornin o no, i que l’Ajuntament podria destinar a d’altres temes també importants. L’Ajuntament pot fer front
gràcies a la seva situació econòmica, la
qual seria millor si ens retornessin aquests
diners, que són nostres, de les molletanes
i els molletans.
La Covid-19 ha fet canviar algun projecte o acció de mandat?
Òbviament , el Coronavirus ha canviat
la vida de tothom i també ha alterat i retardat alguns dels plans, i ha canviat les
nostres prioritats. A Mollet sempre hem
tingut una gran xarxa de cobertura social,
però ara, amb aquesta incertesa i crisi que
estem vivint, estem reforçant-la encara
més. Però, per suposat, continuem treballant per portar a terme els compromisos
que vàrem adquirir com a govern ara fa
un any.

