En blanc i negre o en color?
El got mig ple o mig buit. Aquesta és sempre la frase que s’utilitza per saber amb
quina visió s’afronta la vida.
Des de la responsabilitat de govern, el PSC ha encarat sempre la visió de Mollet
com una ciutat plena d’oportunitats i plena de projectes, liderant la transformació
dels nostres espais i els nostres serveis públics.
Mollet és una ciutat on viure. El seu atractiu i la seva connectivitat amb una de
les grans capitals mundials, com és Barcelona, va fer que milers de famílies
escollissin Mollet com la ciutat on construir i passar la seva vida. Però no només
és això, Mollet és, i estem segurs que en el futur encara ho serà més, una ciutat
per invertir.
Sabeu que a Mollet tenim una gran empresa líder en roba esportiva, que vesteix
a milers d’esportistes d’elit com per exemple a la Selecció Espanyola de
Ciclisme, i que exporta els seus productes a més de 25 països del món? Doncs
sí, això passa a Mollet. I per sort, no és l’única.
Comptem, com a ciutat, amb el valor de moltes empreses internacionals,
pioneres en el seu sector, com KAO, Nad SA, Merck, Euromed, o Marcilla, entre
d’altres, que han establert la seva seu aquí.
Durant el 2016, tot i la situació econòmica global, a la nostra ciutat es van invertir,
des del sector privat, més de 30 milions d’euros per a la instal·lació i ampliació
d’empreses, que han acabat generant més llocs de treball i contribuint, per tant,
a la notable baixada d’atur de la nostra ciutat.
Des de l’equip de govern no podem fer més que reafirmar el nostre compromís
amb la promoció econòmica, i amb la recerca activa de la generació de llocs de
treball.
Sabem que hi haurà molt soroll polític. Sabem que la nova política instaurada a
Mollet tenyirà de gris tot el que aconsegueixi aquesta ciutat. El pessimisme, el
menyspreu i la negror s’han apoderat d’algun partit polític per interessos
electorals, però no tenyiran la nostra ciutat. Mollet és i serà una ciutat amb un
futur ple color.

