Una nova etapa
Des de el Partit Popular de Mollet, volem fer una lectura dels resultat sorgits dels
comicis municipals en clau constructiva i dialogant, donat que la governabilitat
municipal necessitarà de molts acords puntuals perquè la gestió del dia a dia sigui el
més eficaç possible. El Partit popular amb la responsabilitat que ens dona la
experiència, la centralitat ideològica i la moderació , i per tal de minimitzar el impacte
que la ciutadania pot patir amb aquesta situació de ingovernabilitat, restarem oberts per
negociar tot allò que sigui clarament en benefici de Mollet i millori la qualitat de vida
dels veïns, tot i que no deixarem de banda els nostres principis i valors. Continuarem la
lluita reivindicant la convivència natural de la societat catalana dins de Espanya,
treballant mirant cap Europa i mirant cap un futur millor pels ciutadans de Mollet.
La nostra posició és molt diferent a la d’altres forces polítiques que només estant
centrades en dividir i enfrontar a la societat, portant-nos a un viatge que no ens convé ni
ens porta en lloc, només cap a la foscor, un viatge farcit de fal·làcies, complexos, i
victimisme, navegant ancorats amb posicions dels romanticismes nacionals típics del
Segle XIX, que ara ens volen vendre com moderns. Per contra, el Partit Popular, volem
sumar, volem conviure en la diversitat, volem que es respectin les lleis, en definitiva
volem una democràcia de qualitat, que respecti l’estat de dret. I es per això que
seguirem treballant per la llibertat, la igualtat i la justícia social, fent, durant tota aquesta
nova legislatura, una oposició constructiva, sòlida i propera.
I volem acabar aquestes paraules, tornant a insistir que el Partit Popular té la mà estesa
per sumar amb totes aquelles forces polítiques, que realment facin propostes adients per
fer créixer Mollet, i no perdre quatre anys molt importants per pujar-nos a la
recuperació econòmica, i per tant al benestar social.

