Al costat de totes les entitats
Al Ple municipal d’abril vam debatre i votar una proposta presentada per
Canviem Mollet, titulada: Moció per a dotar les entitats locals de més recursos,
serveis i difusió.
Ens hem començat centrant en les entitats culturals, que participen més
activament en les festes de la ciutat, com la Festa Major, on hi poden arribar a
participar més de 15 entitats i associacions. És evident que hi ha mancances
en els locals que utilitzen les entitats, en la formació i assessorament que reben
els seus membres (canvis legislatius, seguretat social, SGAE,…), en la difusió
que es fa d’elles mateixes i de la seva activitat (encara hi ha ciutadania que
desconeix entitats i què fan).
Vàries entitats ens ho han explicat, desitjant que la situació que avui viuen, en
alguns aspectes pugui millorar. I així era la proposta: Augmentar els recursos
materials, formatius i econòmics, destinats a les colles i entitats dinamitzadores
de la Festa Major per tal que puguin continuar desenvolupant les activitats
festives i culturals destinades a la ciutadania.
La majoria, no disposa de cap local individual d’ús exclusiu: es troben
repartides en diferents espais, però sense que cap d’ells el sentin com a propi.
No entenem que havent-hi locals tancats, vàries entitats comparteixin sala. I
alguns locals no estan suficientment condicionats per a dur a terme les seves
activitats.
La proposta va ser rebutjada amb els vots en contra de PSC, Ciutadans, PdCat
i PP. El grup de C’s, els mateixos que ens deien que un servei de bicibox ens
sortia “gratis”, s’hi oposaven perquè no es detallava el cost econòmic; El PSC,
ens acusava d’oportunistes i demagogs, precisament l’endemà d’haver
esbroncat algunes entitats per haver plantejat aquestes millores. Inaudit i
escandalós. El debat va ser encès. Sembla ser que parlar de les entitats li fa
mal al govern (i als seus socis) perquè se senten qüestionats.
Des de Canviem vam defensar la necessitat d’apostar per les entitats
molletanes, per totes, i no parlem només de subvencions, sinó de posar des de
l’Ajuntament les condicions mínimes i necessàries per a realitzar la seva tasca,
fonamental per la nostra ciutat, de forma digna i agradable. Així ho vam
defensar i ho continuarem fent, al costat de totes les entitats.

