Un govern d’esquerres i progressista per Mollet
Fa uns dies vam presentar el nou cartipàs municipal que sorgeix de l’acord entre
dos grups municipals: el PSC i Podem, els quals a partir d’ara formarem un
govern comú i únic de 12 regidors, els quals treballarem plegats per a que Mollet
sigui cada dia una ciutat millor, però sempre des del diàleg amb la resta de forces
polítiques per cercar grans consensos.
Quan pensem en l’acord ens venen dues paraules al cap: il·lusió i responsabilitat.
Il·lusió per començar una nova etapa a la vida política molletana que millori
encara més el projecte social de la ciutat. Responsabilitat perquè és un acord
treballat durant molts mesos, amb l’objectiu de buscar els punts comuns que
tenen els nostres programes (que en són molts) i posar les bases per a treballar
plegats fins al final del mandat, l’any 2023, tenint en compte en tot moment la
principal prioritat que ens uneix, que és Mollet.
L’acord signat fa unes setmanes, demostrava que som dos forces polítiques amb
un projecte de ciutat amb moltes similituds, des de l’esquerra i el progressisme
volem treballar aspectes com l’habitatge digne, el feminisme i l’emergència
climàtica. Volem treballar per a seguir construint una ciutat per a tothom, amb
uns serveis públics de qualitat, que cuidi els barris i a la vegada sigui una ciutat
d’oportunitats, referent al món, activa i viva.
Ens trobem en un moment en que la nostra societat demana als seus governants
que dialoguem, que pactem i acordem. Ho veiem amb el Govern Espanyol, en el
qual també estem plenament satisfets que les nostres mateixes forces polítiques
hagin arribat a un acord en benefici de la ciutadania del nostre país. Creiem que
és molt més el que ens uneix que el que ens separa. Pensem que cal sumar
esforços en benefici d’un projecte de ciutat social i de futur. Estem convençuts
que aquest nou govern progressista i d’esquerres serà molt positiu per al futur
de Mollet.

