Defensors del poble
Des de l’any 2005 a Mollet tenim la sort de comptar amb la figura del Síndic
Personer, una institució antiga avui recuperada que serveix per tal que els
ciutadans i les entitats puguin emetre queixes o consultes sobre la seva relació
amb l’administració local, o sobre temes en què creuen que se’ls ha vulnerat o
obviat algun dret.
Primer ho va ser el síndic Paco Amaya, després en Vicenç Vilà. I durant els
darrers 5 anys l’ha exercit el síndic Lluís Martínez. Tots ells han portat la figura
de la sindicatura amb molta dignitat i l’han fet coneguda entre la població.
El passat 8 de febrer el síndic Martínez emetia el seu darrer informe (centrat en
l’any 2020), explicant les actuacions fetes des del seu despatx de la masia de
Can Lledó. El ple va servir també per fer memòria de la tasca feta en els 5 anys
de mandat. Una feina immensa -amb gairebé 1.500 actuacions- farcida de
queixes i consultes rebudes, però també d’actes sobre els drets humans, de
visites a les escoles i de la feina al Fòrum de Síndics -d’on en va ser president-,
una entitat que agrupa 43 síndics i defensors locals.
Donem les gràcies des del grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES a en Lluís
Martinez per la feina feta. I agraïm l’acceptació del càrrec que farà el proper
síndic, en Salvador Rovirosa, al qual donem la benvinguda com a nou síndic
personer de Mollet del Vallès.
Volem agrair el suport que va rebre a les eleccions del passat 14 de febrer la
candidatura d’Esquerra Republicana al país i especialment a Mollet. Amb el
20,42% dels vots i 3.742 vots vam aconseguir la fita històrica de ser segona força
a Mollet. Estarem a l’alçada, perquè serà a ERC a qui li correspon obtenir la
Presidència de la Generalitat per primera vegada en l’època moderna. Farem un
govern ampli, el més ampli possible, a favor del bon govern, de l’amnistia total
dels represaliats i per aconseguir un Referèndum. Un nou govern que defensi el
poble.
I per acabar, una altra defensa del poble i de la llibertat d’expressió: exigim des
d’aquí la llibertat del cantant Pablo Hasél.

