Necessitem una nova Sta. Rosa
Han passat 25 anys des que, un 14 de gener a la tarda, s'inaugurava la
Residència. Mollet ha crescut i ja toca una nova residència pública per a gent
gran, o bé que la Generalitat concerti més places a iniciatives privades ja
establertes a la ciutat o bé que s'hi vulguin establir.
Santa Rosa és i ha estat un exemple d'una excel·lent demostració de la gestió
d'un equipament públic per part d'una entitat molletana sense ànim de lucre, fins
i tot la fundació Molletana hi ha afegit aquells recursos on no arribava la
Generalitat, tot per a donar i mantenir uns serveis de qualitat.
La Residència Sta. Rosa va ser un projecte de gestió professional, fet amb molta
il·lusió, trencador i innovador, creat a Mollet i fet per a Mollet.
Possiblement aquestes característiques van fer que fos el guanyador del concurs
que va convocar el govern català per adjudicar-ne la gestió. Compromís de servei
públic que s'ha anat valorant i renovant durant aquests 25 anys.
Amb els anys la ciutat i el seu entorn ha crescut. Per primera vegada la població
de més de 65 anys és més nombrosa que la jove. Cada vegada hi ha més gent
gran que viu sola i arriba un moment en que es fa difícil de mantenir aquesta
solitud dins la llar, tot hi havent posat tots els recursos per reduir-la.
Cal que en aquest moment segueixin vivint en un indret de la ciutat, on familiars
I amics els puguin visitar, i així els residents no es sentiran desplaçats a un lloc
estrany. És per això que Junts per Mollet recolzarà qualsevol iniciativa per dotar
a la ciutat de més places de residència públiques, siguin en un nou equipament
gestionat per qui doni garanties de fer-ho bé, o siguin places residencials creades
per iniciativa privada de entitats sense ànim de lucre, o per empreses privades.
Fins a les hores, moltes gràcies a la gent de Sta. Rosa pels 25 anys de bona
feina
i
pels
anys
més
que
vindran.
Segur que si tots hi posem de la nostra part, aviat tindrem una nova Residència
Sta Rosa.

