2014 - Mollet - 2015
El dilluns 3 de novembre se celebrava el ple de l’Estat de la Ciutat, un ple que ha servit
de ben poc. Des d’Ara Mollet – ERC creiem que aquest ple hauria de servir per escoltar
les entitats i la ciutadania. I donar respostes. Els mètodes de participació d’aquest
govern només serveixen de cara a l’aparador, sense creure realment que avui la
ciutadania s’expressa de maneres diverses i que ha de participar a la vida pública i
política.
El Ple va servir també per constatar la llunyania de l’equip de govern de PSC i CiU amb
la realitat i els canvis que es produeixen a la societat; són massa lluny dels moviments
socials i nacionals que volen fer un país nou i un Mollet diferent. Tenim un govern que
no sap mantenir diàlegs oberts quan hi ha conflictes, que no entén la convivència, i que
no ha estat capaç de cridar a la participació per a la consulta del 9N. Un govern que ens
endeuta fins al límit i que practica una molt mala gestió a molt nivells: 4 milions
d’euros per errors en la construcció de l’aparcament de la plaça Joan Miró, 4 milions
més per l’expropiació del Pla de les Pruneres, i més de 20 M€ per la mala gestió en la
construcció del barri de la Vinyota. Tot cal sumar-ho al deute ordinari de 42 M€. Els
molletans no es mereixen aquesta mala gestió, amagada amb l’argument que
l’endeutament és a causa de mantenir els serveis socials.
El Mollet de 2014 quedarà aviat enrere. I arribarem al Mollet del 2015. Un Mollet que
serà molt diferent, ja que les urnes del mes de maig el dibuixaran de nou. Des d’Ara
Mollet – ERC estem construint la garantia del canvi. Fins ara no es creia possible però
el carrer ens confirma que el canvi hi serà. Treballem per fer un poble on la ciutadania i
l’Ajuntament siguin una mateixa cosa; tinguin un mateix compromís. I estem en
disposició d’anunciar que el projecte en què treballem, en què treballen molts molletans,
serà una sòlida alternativa al que hem tingut fins ara.
EL 2015 serà un any de canvis i de llibertats anhelades. Mollet necessita un revulsiu, i
els republicans estem disposats a liderar-lo amb l’Oriol López. I Catalunya necessita un
estat que aconseguirem amb l’Oriol Junqueras.

