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Trobada oberta amb l’alcalde
Ahir a la tarda, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, va fer una nova trobada
oberta amb la ciutadania de Mollet, acció que forma part del projecte
Espai 26 i que s’emmarca dins la política de transparència, participació i
proximitat del govern municipal. En aquesta ocasió, la sessió va tenir lloc
al local de l’Associació de Veïns de l’Estació del Nord i els assistents van
conèixer de primera mà els projectes de la ciutat.

La presentació de la sessió va anar a càrrec del regidor de Participació
Ciutadana, Josep Ramon Bertolin i seguidament l’alcalde va iniciar la trobada
fent una petita pinzellada de la situació actual de la ciutat de Mollet, municipi
que pateix una elevada taxa d’atur, sobretot en el col·lectiu de gent de mitjana
edat i joves. És per aquest motiu que, l’Ajuntament, per una banda, ofereix
plans d’ocupació per tal d’inserir aquests col·lectius al mercat laboral i, d’altra
banda, prioritza els ajuts socials pels ciutadans més desfavorits (més de 2M
d’euros del pressupost municipal) i els serveis públics.
En aquest sentit i com a resposta a preguntes dels assistents sobre el deute del
consistori, l’alcalde va explicar que es tracta d’un deute que està per sota dels
límits que marca el govern de l’Estat i que és necessari per poder oferir ajuts
socials i serveis públics als ciutadans de Mollet: “si hem de continuar
endeutant-nos per ajudar als molletans en aquests moments de crisi, ho
continuarem fent”. Josep Monràs també va informar als veïns assistents a la
trobada de la inversió de més de 3M d’euros que el govern de la ciutat ha portat
a terme a la calçada lateral de la C-17, unes obres inaugurades ahir mateix i
que serviran per dinamitzar l’activitat econòmica i industrial de la ciutat i que
s’ha fet en col·laboració amb l’empresa privada.
A la trobada hi havia molts veïns del barri Estació del Nord i van plantejar
qüestions diverses relacionades amb el seu barri com el soterrament de la via
del tren, la millora d’alguns elements urbans o aspectes de convivència i
civisme que els preocupen.
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