KYBERNAN

Governar prové del grec “ kybernan” que significa dirigir un vaixell. Qui governa, no
només ha de voler sinó que també ha de saber portar el vaixell ja que d’ell dependrà que
no s’enfonsi quan la tempesta posi en perill la navegació.
És evident que actualment estem vivint sota una tempesta constant, sota una crisi
econòmica i financera que en molts llocs ha provocat que alguns governants, més
preocupats per la gestió econòmica que per dirigir a bon port el vaixell, hagin decidit
retallar els serveis públics que tants anys han costat de construir.
A Mollet això no ha passat. Malgrat la tempesta, malgrat la sinergia generalitzada a
Europa d’acabar amb lo públic, això no ha passat. Hem tingut, i continuem tenint una
ciutat pionera i referent en molts àmbits: serveis a la gent gran, serveis als discapacitats,
escoles bressols, escola municipal de música, empresa municipal d’ocupació, etc.
I això no succeeix per casualitat. Això ha passat perquè aquest govern i al capdavant
aquest Alcalde han tingut la valentia i la intel·ligència no només de trobar la manera
d’aconseguir que aquest vaixell, del que tots formem part, no hagi anat a la deriva de les
retallades, sinó que també hagin trobat la manera de millorar-lo.
Només una gran capacitat negociadora, de diàleg i de cohesió han fet possible l’acord
amb els ex-propietaris de la Vinyota que ha suposat un bàlsam a una sentència
completament injusta que feia pagar a preu de mercat lliure uns terrenys no urbans
destinats 100% a habitatge de protecció oficial i serveis.
Només una energia inesgotable i un treball incasable expliquen, per exemple,
l’obtenció dos anys consecutius del segell infoparticipa que atorga la UAB només als
Ajuntaments més transparents, i el fet que haguem començat l’any 2015 amb un 4t
premi en Administració Electrònica sobre tots els municipis de Catalunya amb més de
50.000 habitants
Que a ningú li càpiga cap dubte. Tenim un bon equip i un bon patró de vaixell, amb
ganes, capacitat i amb un únic objectiu: mantenir el vaixell de Mollet en un bon port de
benestar i progrés.

