La participació a la corda fluixa
El passat mes de maig es van celebrar les eleccions municipals. I el govern
resultant -després que Podem Mollet no hagués volgut sumar-se al canvi- és el
mateix que hi havia. Ens podíem esperar pocs canvis. Però el que no sabíem és
que el mandat s’iniciaria amb una regressió pel que fa a la participació com mai
havíem viscut. I que aquesta vulneració de drets de regidors i grups polítics seria
avalada pels grups de Ciutadans i Podem, que donen suport al govern del PSC.
És cert que l’Estat espanyol prohibeix manifestacions al nostre Parlament, al
Govern de la Generalitat i a tot el moviment republicà en general. És cert que hi
ha presos i exiliats polítics. I ara ens toca el rebre a Mollet també. Avui hem de
denunciar que es vol limitar el paper de l’oposició a fer propostes, a gener debats.
Els Ple municipal, que consta de 25 regidors, no es respecta com a màxim òrgan
democràtic i de debat que tenim a Mollet.
Tot va començar en els dies preparatoris del darrer Ple, el passat 30 de
setembre. Algunes de les mocions que presentàvem els grups municipals per ser
debatudes i votades no van ser admeses i es van retirar de l’ordre del dia del Ple
(una sobre l’Open Arms i el rescat al Mediterrani, i una altra sobre l’operació
policial feta a Mollet i les seves conseqüències). D’altres textos només es van
deixar fer en forma de prec, que no necessàriament obtenen resposta per part
del Govern i tampoc es voten. Els arguments: una sentència que limita
l’expressió política feta pel Tribunal Suprem, així com una lectura restrictiva del
Reglament Orgànic Municipal. També s’ha començat a restringir la participació
d’entitats i de la ciutadania al Ple, prohibint el que es feia fins ara.
El resultat: limitació del debat polític, vulneració dels drets dels regidors i de tota
la ciutadania, arbitrarietat total sobre els punts de què podem discutir, i una gran
indefensió.
Des d’Ara Mollet ERC - MES no podem callar. Només amb els valors d’esquerra
i republicans podrem redreçar la situació i que la participació i els drets retornin.
Lluitarem!

