Mollet necessita un Nadal
Abans de res el grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES i els seus 5 regidors i
regidores –l’Oriol, la Marta, la Judith, en Manel i en Josep- volem desitjar uns
dies de joia i de felicitat per a tots els molletans i molletanes. L’any 2017 ha estat
intens, molt intens, i el 2018 ha de ser millor.
La defensa de la democràcia i dels drets civils ens ha portat a proclamar el passat
27 d’octubre la República. Tot estava preparat per tirar endavant aquest mandat
democràtic de la majoria, però les amenaces de violència de l’Estat espanyol han
fet que no es pogués avançar més. Més de mil ferits el dia del Referèndum de
l’1 d’octubre, presos polítics, persecució de persones i d’idees. Aquest no és el
futur que volem. És per això que ara ens ho juguem tot: el 21 de desembre hi ha
convocades unes eleccions a les quals ens presentem. Els republicans d’ERC i
els socialistes de MES anem junts amb bona part de l’esquerra que vol guanyar
un futur millor per als nostres fills. I guanyarem perquè la societat catalana no es
pot deixar vèncer per la por. L’esperança republicana serà un fet.
A Mollet hem intentat una i mil vegades d’aconseguir el canvi al govern municipal
que tanta gent reclama. De moment no ha estat possible. Però bastim el futur
perquè ho sigui. La premissa és clara: ens cal un canvi de govern per avançar,
per fer noves polítiques per als qui més pateixen, per redreçar la molt tocada
economia municipal, de repensar l’urbanisme, de donar un clar suport a les
entitats que treballen, i de fer les polítiques de cultura, de jovent, de gent gran,
de comerç, d’esports que la societat molletana es mereix.
Mollet necessita un Nadal. I el del 2017 ha de ser especial. La ciutat ha de
començar una nova etapa; amb més implicació de la societat que el vol
transformar. I Mollet i Catalunya necessiten que guanyi la democràcia i la llibertat.
El 21 de desembre voteu amb la consciència de qui estima la llibertat.

