CONSTRUINT LA DEMOCRÀCIA i LA LLIBERTAT
De l’Onze de Setembre ençà, una senyera oneja dia i nit al costat del monument a
Rafael Casanova, honorant als qui van defensar les llibertats de Catalunya tan el 1714
com fins l’actualitat.
Dimecres passat l’Ajuntament de Mollet, amb un suport majoritari, es sumava per
engrandir la democràcia i les llibertats del nostre país, donant suport a la convocatòria
de la consulta sobre el futur polític de Catalunya del proper 9 de novembre. D’entrada
semblava que aquest suport majoritari no es podria donar, doncs les forces polítiques
que hi podien donar suport no sumaven prous regidors.
Un cop més CiU Mollet, en el ple extraordinari de dimecres va prioritzar, com ha fet
fins ara en totes les mocions que s’han presentat en relació a les llibertats del nostre
país, els interessos nacionals, el dret a decidir, la consulta del 9 de novembre i donar
suport al MH President de la Generalitat. Altres possiblement preferien més posar en
evidència a l’altra part del govern municipal, que no pas buscar una majoria suficient
per assegurar-ne la seva aprovació. Aquesta manera de fer que no és novetat, ens
confirma que algunes formacions polítiques i alguns representants d’entitats molletanes,
prioritzen les eleccions municipals de maig de 2015 sobre els interessos nacionals o els
interessos de ciutat. En aquest joc que no ens hi busquin, no hi entrarem de cap manera.
Algú va dir que amb aquesta nostra manera de fer es trencava la unitat sobiranista i no
és cert. El que no permetrem és que s’utilitzi la unitat sobiranista amb altres objectius o
intencionalitats en benefici d’interessos partidistes. Fer-ho seria no estar a l’alçada del
moment històric que estem vivint.
Amb orgull podem dir que el passat dimecres 24 de setembre a Mollet del Vallès,
l’Ajuntament d’una ciutat de 52.000 habitants ha donat un suport majoritari al dret a
decidir i a la consulta del 9N, que no és altra cosa que els ciutadans, en plena llibertat i
exercint els seus drets democràtics, puguin votar SI, NO o en blanc en la consulta de
novembre.
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