Gràcies Josep

Gràcies Josep per tot el que has fet per la nostra es mada ciutat, Mollet del Vallès, per aquests
18 anys de lideratge i dedicació des de l’alcaldia de la ciutat. Gràcies per fer-la avançar, per
dotar-la de serveis públics, per enfor r la seva ànima social i solidària, per fer que Mollet sigui
referència a Catalunya, Espanya i Europa.

Volem destacar la gura polí ca del Josep en tres sen ts. En primer lloc, ha demostrat
reiteradament que és un referent polí c amb una gran visió de ciutat. Una visió del projecte de
ciutat socialista que ha conver t Mollet en una ciutat amb projecció de futur. Amb el lideratge
d’en Josep, Mollet ha aconseguit un magní c Hospital a la ciutat, transformar el Pla de les
Pruneres en un parc meravellós, conver r Mollet en ciutat europea de l’esport i capital del
medi ambient, entre moltes d’altres accions de govern pe tes i grans que han millorat la nostra
ciutat.

En segon lloc, en Josep ha estat un alcalde amb un destacat accent social en les seves
polí ques, fet que ens enorgulleix especialment a la família socialista, i que ha col·locat a
Mollet com a referent a nivell espanyol en polí ques socials. I sense oblidar que durant els seus
18 anys de lideratge la ciutat ha passat per les dues crisis més importants: la crisi econòmica i
la crisi Covid19. En aquestes crisis, no només no s’ha tancat cap servei públic, sinó que es va
reforçar tot l’escut social per a ajudar als més vulnerables. I, en tercer lloc, volem destacar
especialment que en Josep ha estat un alcalde que sempre ha ngut ben present a cadascun
dels ciutadans i ciutadanes de Mollet, com a persones concretes amb noms i cognoms, i ha
intentat fer polí ques que puguin millorar la seva vida.
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És per això Josep que des del nostre par t et volem traslladar aquest sincer agraïment, pels
teus 18 anys de treball incansable i d’estar al costat de la gent. Con nuaràs sent un referent per
a nosaltres. A més, és una sort seguir comptant amb la teva experiència i suport com a regidor,
i també des de la Diputació, on de ben segur seguiràs ajudant a transformar Mollet. Gràcies
Josep!

