Mollet, el teu barri
L’Equip de Govern ha presentat el nou procés de re exió obert a la ciutadania “Mollet, el teu
barri”. En un context de recuperació post pandèmia, on la societat ha canviat considerablement
fruit de l’impuls de la digitalització i els canvis provocats per les situacions viscudes, cal que ens
aturem per imaginar com volem que sigui la ciutat del futur. Des de l’Ajuntament s’ha estat fent
aquesta re exió des d’un punt de vista teòric, amb el cicle de conferències “Diàlegs per a la
transformació de les ciutats”, amb la presència d’experts nacionals en diversos àmbits que ens
han deixat claus, preguntes i re exions molt interessants que són un bon punt de par da. I ara
que han nalitzat és el torn de la ciutadania molletana. I és que des del PSC sempre hem
defensat que units, compar nt i anant de la mà, arribem més lluny.
Molt han canviat les coses els darrers dos anys, hem descobert que hi ha coses que eren
imprescindibles que ara no ho són tant, i coses que abans no coneixíem i ara són del tot
imprescindibles. En aquest procés el protagonisme serà per a les idees i re exions ciutadanes
en aquesta construcció i visió del Mollet del futur. Cal que aixequem la mirada, i amb mirada
llarga imaginem quina és la ciutat on voldrem viure en les properes dècades.
I, perquè “Mollet, el teu barri”? Doncs perquè quan a nivell europeu es parla del bon disseny
de ciutats, un concepte que apareix sovint és el de “ciutats de 15 minuts”, ciutats on a 15
minuts de casa tens gairebé tots els serveis que puguis necessitar. Mollet, gràcies al seu bon
disseny urbanís c, ja ho és una ciutat de 15 minuts i, per tant, quan imaginem la ciutat del
futur cal fer-ho des de la globalitat i des dels serveis comuns compar ts.
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Per nalitzar, destacar que el procés també es complementa amb la recollida de fotogra es
an gues sobre el Mollet del passat. Perquè cal saber i veure d’on venim, com ha evolucionat
aquest poble agrícola en ciutat acollidora i moderna, per a decidir quin ha de ser el nostre
brillant futur.

