Més civisme i millor servei de neteja
Fa unes setmanes que vam denunciar l’estat deplorable que presenta la ciutat en els
darrers mesos, i més intensament els dies de la revetlla de Sant Joan. Els carrers de
molts barris de Mollet estan bruts i deixats, donant una imatge desagradable i que posa
en risc la salut pública.
Des de Canviem Mollet seguim tenint la voluntat de posar aquest tema en el centre del
debat local. La neteja, el civisme, el manteniment de la ciutat. És un tema prou important
i que forma part del dia a dia de tots els veïns i veïnes, i per això cal tractar-lo amb
seriositat i buscant solucions que perdurin en el temps.
Són nombroses i constants les queixes sobre l’estat de brutícia i deixadesa de la ciutat:
deixalles fora dels contenidors, excrements d’animals, mobles al carrer, etc.
Reconeixem que hi ha un alt nivell d’incivisme per part d’alguns veïns/es de la ciutat,
que contribueixen a fer encara més difícil recuperar una imatge neta, ordenada i
endreçada de Mollet.
És sobre aquest incivisme que cal actuar, tot fent incís en l’educació i en la cura de
l’espai públic, que és de tothom.
Ens preocupa la imatge que estem donant com a ciutat, però també com a Ajuntament,
l’administració que ha de vetllar per uns bons serveis. I en aquest punt, ho dubtem.
Quina planificació, previsió i organització hi ha respecte el servei de la neteja viària?
És absolutament necessari recordar que el 2012 es va reduir el contracte un 20%, i això
significa menys personal, menys hores i menys inversió en nova maquinària. I per tant,
no és casual, que el servei no segueixi igual.
Per molt que el senyor Alcalde vulgui convèncer que tot i reduint recursos econòmics,
no s’han reduït serveis, això no és possible i a més és impossible.
Així doncs, des de Canviem Mollet ens arremanguem per buscar solucions i per
aconseguir un major civisme i un millor servei.

