9

_octubre2020_núm. 215

L’ENTREVISTA

“S’ha generat un espai de gran confiança mútua entre el PSC
i Podemos Mollet. No puc dir el mateix de totes les forces polítiques
de l’Ajuntament”
Alcalde, la meitat del primer any ha estat la pandèmia de la Covid-19. Podria
dir-nos com va viure, com a alcalde, la gestió del confinament?
Amb molta preocupació i molta
dedicació i
també amb
molta emoció
veient la gran
solidaritat i
bon comportament dels
molletans i les
molletanes.
Intentant ser
proactiu per
avançar-nos i preveure els previsibles següents
escenaris, sempre pensant en
fer tot el possible per ajudar a combatre
la Covid-19 i que l’impacte del coronavirus a Mollet fos el menor possible. Al dia
li faltaven hores de tanta feina que s’havia
de fer.
Quina va ser la seva primera decisió
quan es va fer oficial el primer cas positiu de Covid-19 a la ciutat?
El primer va ser crear un comitè d’emergències per prendre decisions que poguessin aplicar-se el més ràpid i de la manera
més efectiva possible. Sempre prioritzant
la salut de les persones i la prevenció i
contenció del virus. Tots i totes vam viure i encara vivim moments molt difícils.
D’angoixa i tristor per la pèrdua de nombroses persones i pel patiment de moltes
famílies. Reitero el nostre condol i escalf
per a totes aquelles persones i famílies que
han perdut algun ésser estimat.
L’Ajuntament es va sentir acompanyat?
Jo crec que vàrem fer moltes accions, i 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. Hi havia molta feina a fer,
la vida de moltes persones estava en joc
i no eren moments de buscar culpables
sinó de buscar solucions i ajudar en tot el
que fos possible.
Així també ho va entendre la ciutadania
i moltes empreses de la ciutat, que també
van mostrar la seva solidaritat i generositat, i també uns col·lectius que estaven a
primera línia i als qual vull agrair el seu
esforç i dedicació majúsculs: sanitaris,

cossos de seguretat, neteja, l’UME, brigades, voluntariat i un llarg etcètera.
Ara, però, puc dir que ens vàrem
sentir molt oblidats per la
Generalitat de Catalunya, perquè crec que
no va ajudar ni va
complir amb les
seves competències.
S’ha notat
molt a Mollet
la crisi provocada per la
Covid-19?
Sí, i tant, igual
que a la resta del
país.
Per això, ja fa mesos que
hem reforçat la xarxa de suport
per a poder atendre a tothom qui ho necessita i no deixar ningú enrere, i per això
vam desenvolupar un complet Pla de Protecció Social i Reactivació Econòmica per
als comerços, empreses, serveis de la ciutat i famílies. El temps ha demostrat que
és el programa social i econòmic més ambiciós de tota la comarca. Sempre ho hem
fet però ara, més que mai, l’Ajuntament
de Mollet del Vallès destinarà tots els recursos que siguin necessaris i estiguin a la
nostra mà per ajudar qui ho necessiti i, es-

pecialment, a aquelles persones i famílies
que més estan patint els efectes de la crisi
econòmica per la Covid-19.
I ara què?
En un altre moment li podria respondre a aquesta pregunta amb certeses. En
aquests moments només poden estar
amatents a com evoluciona la situació i
seguir dedicant tot el nostre temps a anar
prenent decisions i mesures que serveixin
per minvar els efectes de la pandèmia i per
preservar la salut de totes les molletanes i
els molletans.
Què li diria als molletans i les molletanes?
Que d’aquesta situació excepcional en
sortirem totes i tots junts. Tothom ha de
posar de la seva part i hem de ser prudents i responsables. No només s’hi val
amb posar sancions quan algú no compleix la normativa fixada a cada moment.
La pedagogia ha de començar des de casa.
El temps ha demostrat que cap de nosaltres és immune al virus i que tots i totes hi
estem exposats. Quan abans siguem plenament conscients de la delicada situació
que encara vivim, abans la podrem vèncer
i deixar enrere.
L’Ajuntament de Mollet, el seu alcalde, i el
seu govern estan al costat de totes les molletanes i els molletans, a la seva disposi-

ció per ajudar-los en tot el que estigui
a les nostres mans.
Per acabar, com valora el comportament dels molletanes i els molletans
durant la pandèmia?
En la seva gran majoria ha estat exemplar i solidari. Jo estic orgullós de la
meva ciutat, sempre ho he dit i ho crec
sincerament, el nostre millor patrimoni és la nostra gent i el nostre teixit
associatiu.
Permeteu-me que dediqui les últimes
paraules a totes les persones i col·lectius que, des de fa ja més de sis mesos
s’han oblidat d’horaris i del seu oci
personal per complir, cada dia i a totes
hores, amb la seva vocació de servei
públic.
El meu reconeixement especial per
tot el personal sanitari i direccions
del nostre Hospital i residències, de
la nostra Policia Local i dels Mossos
d’Esquadra, de Protecció Civil, de
Creu Roja, del Banc d’Aliments i voluntaris, de l’Ajuntament, de les brigades, de la neteja, de les escoles bressol,
escoles i instituts, dels mitjans de comunicació...
GRÀCIES a tots i totes sense excepció!
Mollet, junts ens en sortirem!

