CAMI CAP A LA RECUPERACIO……

Un dels principals i més importants dels problemes que tenim com a ciutat,
és el número de ciutadans que tenim a l´atur, i sobretot, el número
d´aturats “anomenats” de llarga duració, ja que no hem d’oblidar mai que
darrera d´un aturat, hi ha una família que normalment ho està passant molt
malament.
Quan parlem de camí cap a la recuperació, no solament parlem d´intencions
ni desitjos, sinó també de petites realitats que comencen a aparèixer al
nostre voltant. Aquest mes d´Abril, la nostre ciutat, Mollet ha sigut la
segona població de la comarca del Vallès Oriental, que ha destacat per la
baixada de número de persones aturades, concretament unes 130 persones
que han pogut trobar feina, tancant el mes amb 3.840 persones inscrites a
les llistes del servei d´ocupació de Catalunya.
És cert que no es per tirar coets, però una vegada més, les darreres dades
confirmen que la creació de llocs de treball, ha adquirit una intensitat que
poc a poc està resolvent la fatídica situació a la que ens va portar la
immobilitat i mala gestió del govern socialista, i ho estem fent, creant feina
indefinida gracies a les ajudes del govern de l´Estat, per transformar
contractes temporals en indefinits, cosa que succeeix per primera vegada
després d´una crisis econòmica com la que hem passat.
A nivell estatal, hem passat de 16 a 18 milions d´ocupats, de tenir una tassa
d´atur del 26% a una del 18%, portem 39 mesos acumulats d’augment de
contractació indefinida, en 2016 d´un 13%, quan en la ultima etapa del
PSOE la contractació indefinida decreixia al 30%. Al conjunt del Baix Vallès
hem reduït en 238 persones la desocupació i en 791, en el conjunt del vallès
oriental. Altres forces polítiques podran criticar però aquesta és la realitat,
el que no vol dir que hem deixar de treballar per aconseguir la total
recuperació, tot el contrari, hem d´unir forces tots els sectors i convertir.ho
en una realitat, però no ho aconseguirem ni criticant, ni amb espectacles ni
posant pals a les rodes...

