Mollet es mou
Comencem l’any 2018 amb la mateixa força i energia que acabàvem l’any
anterior, i la voluntat que la nostra ciutat sigui cada dia millor. Mollet es mou, i es
mou amb fermesa en direcció a ser una ciutat encara més verda i sostenible. Per
aquest motiu, comencem l’any presentant millores en dues de les nostres
prioritats: sostenibilitat i mobilitat.
Aquesta setmana es van presentar el segon bus híbrid que tindrà la nostra ciutat,
que ens permetrà continuar reduint la contaminació i a la vegada incrementar el
número de passatgers. Una actuació necessària donat que durant l’any passat
prop de mig miler de persones van utilitzar el bus urbà en els seus
desplaçaments, rècord històric de viatgers. Aquesta és la conseqüència d’una
feina que ve de molts anys enrere i que reafirma el compromís d’aquest govern
per un transport públic de proximitat, sostenible i qualitat. La xifra de passatgers
suposa un creixement del 5,3% respecte al 2016 i un increment del 31% en els
darrers 7 anys, dades gens menyspreables.
A més, aquest fet també coincideix amb la posada en marxa d’altres iniciatives
en el camp de la mobilitat, com la conversió d’alguns carrers en zona preferent
de vianants, o el reasfaltat de múltiples carrers de la ciutat (amb un import total
de 250.000€), aprofitant també per portar a terme la creació de plataformes
elevades que faciliten el moviment a persones amb mobilitat reduïda i a tots els
vianants en general.
Finalment, ens enorgulleix saber que acaben de reconèixer Mollet com la millor
ciutat espanyola en eficiència energètica per part de la Fundació Fòrum
Ambiental, a través del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Per
tant, seguirem treballant en aquesta línia, per a fer una ciutat més amable amb
el medi ambient, més estalviadora i més verda, on els ciutadans es puguin moure
fàcilment i lliurement.
Tenim molts reptes, però sabem quin és el camí i Mollet es mou en aquesta
direcció.

