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Trobada oberta amb l’alcalde
Ahir a la tarda, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, va fer una nova trobada
oberta amb la ciutadania de Mollet, acció que forma part del projecte
Espai 26 i que s’emmarca dins la política de transparència, participació i
proximitat del govern municipal. En aquesta ocasió, la sessió va tenir lloc
al local de l’Associació de Veïns de l’Estació de França- Can Mulà i els
assistents van conèixer de primera mà els projectes de la ciutat.

La sessió es va iniciar amb un breu explicació de les inversions que actualment
s’estan portant a terme a la ciutat. En aquest sentit, l’alcalde de la ciutat va
destacar que a Mollet s’estan executant inversions importants i va posar tres
exemples: el futur edifici sociosanitari, la calçada lateral de la C-17 que
promocionarà l’activitat econòmica de la ciutat o la propera apertura d’un
supermercat i una residència geriàtrica que a l’hora suposarà la creació de llocs
de treball.
D’altra banda, durant la trobada, Josep Monràs va alertar als assistents del
perill que suposa pels ciutadans, no només de Mollet, sinó de qualsevol
municipi, l’avantprojecte de reforma de les competències locals que ha
presentat el govern de l’Estat. Segons l’alcalde, “si avui mateix s’aprovés
aquesta llei tal i com la plantegen, a Mollet hauríem de tancar les tres escoles
bressol i l’Institut Municipal de Discapacitats (IMSD), per posar algun exemple”.
En aquest sentit, Josep Monràs va explicar als assistents que no només Mollet
sinó la gran majoria de consistoris de tots els colors polítics estan en contra
d’aquest avanprojecte perquè qui surt perdent amb aquesta reforma no són els
ajuntaments sinó els seus ciutadans i els serveis que deixaran d’estar al seu
abast. Per això, molts assistents a la trobada van proposar fer una recollida de
signatures per tal d’evitar aquesta reforma de l’administració local.
A la trobada hi havia molts veïns del barri Estació de França-Can Mulà i van
plantejar qüestions diverses relacionades amb el seu barri. Una d’aquestes
peticions va ser l’acondicionament l’Estació de França perquè sigui més segura
i més accessible. Respecte aquest punt, l’alcalde de la ciutat va explicar als
assistents que en una reunió amb el Ministeri de Foment ell ja ha demanat que
s’adaptin les instal·lacions per a persones amb mobilitat reduïda i que es
millorin les mesures per dificultar el salt a les vies des de les andanes, així com
altres mesures de seguretat destinades a evitar accidents.

A més d’aquests temes, durant la sessió es van exposar més peticions i
propostes que afecten a la ciutat i que l’alcalde va explicar en un ambient distès
i de diàleg.
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