Dialogar, pensar i transformar

L’Ajuntament de Mollet iniciava fa uns dies els diàlegs que han de servir per a dissenyar la nostra
ciutat del futur de manera participativa amb la ciutadania. Aprofitant el sotrac que la pandèmia
ha produït en la nostra societat en pràcticament tots els àmbits, cal aixecar la mirada i imaginar
tots i totes junts com volem que sigui Mollet en el futur. Cal dialogar, pensar i transformar la
nostra ciutat, per a que segueixi sent una ciutat referent, en la qual els veïns i veïnes puguem
desenvolupar el nostre itinerari vital en les millors condicions possibles.

Els diàlegs comptaran amb referents i experts en diversos temes, que ens permetran aprendre
quines són les tendències a nivell nacional, europeu i mundial, per a poder aprendre i aplicar
aquests aprenentatges transformant la nostra ciutat. El primer diàleg en va ser una bona mostra,
on vam comptar amb l’exalcalde de Barcelona Jordi Hereu parlant sobre “La ciutat com agent
del canvi”, i la importància de les ciutats mitjanes com a palanca de canvi en el món globalitzat.
En les properes trobades d’aquest cicle de conferències es tractaran altres temes de màxima
actualitat com: la transparència i les ciutats democràtiques, la recuperació econòmica, l’agenda
social, i la mobilitat sostenible. Temes que sens dubte són de vital importància per al Mollet que
volem construir en les properes dècades.

Els i les socialistes de Mollet comptem amb una llarga experiència de Govern a la nostra ciutat.
Hem demostrat àmpliament que tenim un projecte per a Mollet, i des de fa més de 30 anys hem
construït una ciutat solidària i social, amb oportunitats econòmiques i laborals per als que hi
vivim, i amb un espai públic extens i de qualitat. Tot i això, som conscients que tenim per
endavant molts reptes, i cal que el nostre projecte s’actualitzi per a seguir sent el millor projecte
de ciutat en els propers anys. És per aquest motiu que valorem molt positivament la iniciativa
dels Diàlegs sobre el futur a les ciutats impulsat per l’Equip de Govern de l’Ajuntament.

