Temps de canvis, temps d’unitat, temps de crida

Vivim temps interessants. Políticament, al proper any 2015 tindrem eleccions a tots els
nivells (locals, general i probablement, autonòmiques) i el clima polític a tot arreu és de
transformacions i canvis.
Són ja 7 anys d’una duríssima crisi econòmica, gestionada de la pitjor forma possible:
per un costat bancs i grans empreses han estat ajudades per sortir-se'n i augmentar els
seus beneficis, mentre que els treballadors i els petits empresaris han vist com
augmentava l’atur, disminuïen salaris, augmentaven impostos i es retallaven drets
socials.
En aquest context no és d’estranyar que la indignació i el descontent s’expressin a tot
arreu. Des del 15M ha anat creixent la mobilització i la resposta política a aquesta
situació. Es podia palpar a la societat la necessitat de construir noves eines polítiques
per tal de transformar un sistema polític que ha demostrat no només no saber donar
solucions a la crisi, sinó també estar ple de corruptes i privilegiats.
Des de La Coalició ICV-EUiA de Mollet apostem perquè el canvi és possible i
necessari però per fer-lo possible cal trobar noves formes de fer política i la màxima
unitat i generositat per part de tots aquells que compartim la necessitat de el canvi.
Amb humilitat, constància i seriositat hem estat treballant amb altres per fer possible
aquesta unitat. El procés ha estat difícil però ha anat enfortint-se cada dia més i ara ens
fa sentir orgullosos formar part d’aquesta nova i potent eina que és la Crida per Mollet,
on estem teixint complicitats, unint protesta i proposta amb gent de moltes sensibilitats
des del respecte, la pluralitat i el reconeixement mutu. I el nostre compromís és que a la
Crida per Mollet se sumin moltes altres veus, la de tots els que estem cansats d’aquest
estat de les coses.
Si volem fer possible el canvi cal que sorgeixin “crides” a tot arreu, aquest és l’exemple
de Guanyem Barcelona d’Ada Colau o de Ganemos Madrid. Cal que la confluència ens
faci més forts, més conscients, que retornem el poder a la gent.
A Mollet ja fa 27 anys que governen els mateixos, cal construir un nou ajuntament amb
més participació, amb més transparència i alineat amb els temps de canvi que esclaten a
tot arreu. Fem-ho possible.

