Cuidem Mollet
En el pressupost municipal s’ha previst, a par r de mitjans d’any, un nou contracte pel
servei de neteja i que a Mollet es posin en marxa una sèrie de mesures perquè la ciutat
sigui més neta. Aquest contracte comportarà un increment important dels diners que la
neteja comporta. La manca de neteja dels carrers és una de les coses que molta ciutadania
exposa quan se li pregunta com veuen la ciutat. Hem de ser conscient que els més diners
que s’hi des nin, en seran de menys per altres coses, potser algunes d’elles molt
necessàries, també que aquests diners provenen dels impostos i taxes que paguen els
ciutadans i ciutadanes.
Els diners des nats a la neteja de la ciutat de sempre han semblat que queien un pou sense
fons, per més que s’incremen n mai la ciutat es veu prou neta. És per això que Junts per
Mollet (PdCAT) vol demanar més implicació de qui viu a la ciutat. Mollet és la casa de tots i
totes, per això cal que la cuidem i vetllem perquè es gui neta.
De ben segur que el nou contracte tornarà a implicarà més hores de personal, un increment
d’hores i materials des nats a netejar pintades, re rar enganxines, manteniment de
papereres, neteja de xiclets enganxats a terra, neteja a fons de paviments, neteja sota les
papereres i sota dels contenidors d’escombraries, re rades d’herbes espontànies, etc....
La realitat és que si volem canviar la sensació que pot tenir la ciutadania pel que fa a la
neteja de la ciutat, com a ciutadans ens hi hem d’implicar d’una vegada per a totes: “no es
més net qui més neteja sinó qui menys embruta”, i alhora l’ajuntament ha de posar a l’abast
dels qui viuen a Mollet, una millora dels canals de comunicació per tal que els veïns i veïnes
puguin no car incidències de manera més àgil i ràpida, i l’ajuntament en doni una prompta
resposta. Entre tots i totes cal que cuidem Mollet.
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Source: https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/04/es-desplega-cuidem-barcelona-el-pla-de-manteniment-integral-de-lespai-public-de-la-ciutat/

