Treball, força, responsabilitat i il.lusió
Tot just comença un nou mandat. Un nou mandat ple de reptes i d’oportunitats per a
Mollet.
Els regidors i regidores del grup municipal socialista, com a govern municipal i amb en
Josep Monràs com alcalde de la ciutat, tenim la ferma voluntat de treballar durant
aquest mandat incansablement, humilment i honradament per tots els veïns i veïnes de
la nostra ciutat. No hi ha res que ens motivi més, que veure com aquesta vila es va
convertint dia a dia en una ciutat millor, més sostenible, més igualitària, més justa i cada
cop amb més espais de gran qualitat urbana.
S’ha fet molt els últims anys, però tenim la certesa que encara queda molt per fer. No
esmerçarem esforços i no ens faltaran ni ganes, ni capacitat, ni il·lusió per estar a
l’alçada de les noves realitats i els nous reptes que de ben segur apareixeran durant
aquests quatre anys.
Els nostres principals objectius seran la creació d’ocupació, estar al costat de les
famílies que més difícil ho estan passant amb aquesta crisi econòmica, i la transparència
en la gestió pública. Estem segurs, que aquests seran els eixos, que junt amb altres,
faran possible que la nostra ciutat continuï avançant.
Ara bé, som conscients que les ciutats no es construeixen només des dels governs, sinó
també des de l’oposició. I és per això que Mollet necessita que tots els regidors i
regidores, els vint-i-cinc, tinguem la intel·ligència, la capacitat, i la responsabilitat de
saber trobar la manera de teixir unes relacions basades en el diàleg i el respecte.
Des del grup municipal socialista, estem convençuts, que si tots centrem les nostres
prioritats en Mollet, i tenim clar que som representants públics de la nostra ciutat,
trobarem maneres d’arribar a consensos i trobarem fórmules per seguir portant a Mollet
pel camí de les grans ciutats.
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