Mollet demana aire
Vivim temps de pandèmia i d’una crisi sanitària extrema. Una crisi que està
desembocant en problemes econòmics i socials molt greus i que haurem de
revertir.
Mollet viu, però una altra crisi. Una crisi política. Les finances locals estan molt
tocades, el diàleg polític brilla per la seva absència, i tenim un govern preocupat
sobretot per sobreviure, que no pas perquè sobrevisqui la ciutadania en general.
Tenim un Mollet aturat, un Mollet amb un govern que no té rumb i que no pren
decisions, mentre part del comerç agonitza i la indústria no remunta. Un Mollet
que no fa de capital del Baix Vallès perquè es fan polítiques que no inclouen la
resta de poblacions de la subcomarca.
La crisi política és forta, enquistada des de fa temps. L’alcaldia de la ciutat i el
seu entorn estan bunqueritzats, sense escoltar el que passa a fora dels
despatxos. I això no és bo. L’oposició política demana aire. El món econòmic
demana aire. El teixit associatiu demana respir. Mollet necessita respirar i li
costa.
Cal acabar amb el retrocés que a nivell municipal tenim amb les llibertats en
general. A nivell participatiu tenim uns plens on s’atempta en contra de la
pluralitat política (l’oposició no pot portar mocions de manera natural de temes
locals). Es quarta el debat. Els serveis jurídics de l’Ajuntament es fan servir com
ariet en contra de l’oposició. La policia local identifica i persegueix
ideològicament. I hi ha organismes de l’Ajuntament –o sigui de tots- que retiren
informació (cartells) de llocs permesos.
Tot això ha d’acabar. No pot ser que tota una administració estigui al servei d’un
govern en aquests termes. Això demostra que hi ha por al carrer, al pensament
crític i a la diferència. No parlar ni dialogar amb qui pensa diferent és símptoma
clar de debilitat.
Prou silenci. Cal reaccionar. A Mollet li cal una sotragada i és la societat civil i la
política qui l’ha de fer. Perquè Mollet es mereix molt més. Per això lluitarem des
del principal grup de l’oposició, des d’Ara Mollet ERC – MES.

