Podem Mollet assumeix més protagonisme al govern de Mollet

Després del canvi a l'alcaldia de Mollet del Vallès, la nova alcaldessa Mireia Dionisio, ha
reorganitzat l'estructura del govern de la ciutat donant més protagonisme a Podem Mollet.
La Portaveu de Podem i regidora de l'Ajuntament, Núria Muñoz, passarà a tenir més pes polí c
assumint la Coordinació sobre l'ÀREA DE GOVERN OBERT I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT.
Podem Mollet amplia les seves competències al govern de la ciutat amb les regidories de
Polí ques de Gènere, Feminisme i Diversitat i amb la regidoria de Par cipació.
En referència a la legislatura, des de Podem estem contents amb el treball realitzat dins del
govern de la ciutat.
Hem ngut la capacitat de sumar per Mollet, entenent el que ens demana la ciutadania, que es
polí ca de diàleg i consens i per fer que la polí ca serveixi per millorar la qualitat de vida de la
ciutadania i no un mecanisme de confrontació.
Des de Podem, creiem que ha estat bàsica la nostra contribució a la ges ó de la pandèmia on
vam poder portar a terme polí ques i mesures econòmiques que ajudessin a tothom.
Vam aconseguir aprovar un Pla de Protecció Social i Reac vació Econòmica per als comerços,
empreses, serveis de la ciutat i famílies.
A 10 mesos de les eleccions municipals, des de Podem volem seguir mantenint el compromís
amb el govern i el projecte de ciutat que tenim.
Encarem la úl ma part de la legislatura com una oportunitat per millorar el govern i el projecte
comú. La nostra formació, vol tancar projectes que encara tenim oberts ns a data d’avui i
donar-li forma a altres que creiem que seran molt interessants per a la ciutat.
Aquest tarannà que té la nostra formació de coherència i responsabilitat, és el que també
marcarà el nostre projecte de futur. Un projecte social, d’esquerres i integrador. Un projecte
que torni il·lusionar a les persones i que ofereixi al 2023 un Mollet millor per la gent.
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Des de Podem hem pogut demostrar la nostra capacitat per construir i guanyar-nos la
con ança de que sí que es pot, sí que es pot governar posant la vida de les persones al centre.

