Tota crisi comporta una oportunitat
Aquest Juny es compleixen tres anys del recorregut d’aquest mandat, tot i les dificultats
sorgides de la pandèmia hem parat el cop, no hem defallit en emprendre les mesures
necessàries per a garantir els subministraments bàsics a les persones i famílies vulnerables, en
ajudar al comerç i entitats per mitigar la caiguda d’ingressos, mantenint actes culturals amb
totes les mesures sanitàries ben presents. Tots i totes ens hi hem deixat la pell.
Però ara, a part de seguir mantenint el suport necessari derivat de la crisi, toca posar-se a
treballar per a reprendre les inversions que hagin quedat aturades, a preparar uns
pressupostos sense incrementar la càrrega fiscal, que permetin desenvolupar polítiques
redistributives de la riquesa mantenint la tarifació social progressiva a tots els preus públics i
amb criteris d’accés universal, mantenir les campanyes d’activació del comerç local i la cultura,
recuperar el Servei de Pediatria per els nostres infants i joves, tornar a posar en marxa el casal
de la gent gran amb totes les activitats, desplegar una mobilitat urbana sostenible amb
propostes com la rotonda pel canvi de sentit del bus, implantant el bycing per a recorreguts
curts entre els pobles veïns, promoure un urbanisme sostenible amb habitatge assequible,
mantenir un seguiment acurat de la neteja viària acompanyat de campanyes cíviques,
(recordem que no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta) preservant i ampliant el
patrimoni del verd urbà tant necessari per a la salut i benestar ambiental, ampliar les mesures
per a una economia sostenible i d’eficiència energètica amb noves plaques fotovoltaiques a
espais i equipaments municipals, fomentant les instal·lacions privades, seguint les directrius
europees que marquen els fons europeus Next Generation.
Creiem que estem preparats per poder afrontar, amb majors garanties una recuperació
després dels estralls de la pandèmia, amb propostes transformadores en clau social,
urbanística i mediambiental, un projecte que pal·liï les necessitats de la població, en la
recuperació econòmica, en drets socials, ecologisme i cohesió, aquí, també ens hi trobaran.
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