2018, Un any de consens i pau
Quan comença un nou any omplim les nostres vides de desitjos, per això els i
les socialistes de Mollet desitgem que no perdem el temps durant el 2018
buscant culpables, perquè de culpables n’hi ha a moltes bandes. El que desitgem
és construir ponts de diàleg, reconstruir la convivència i tornar a portar a
Catalunya prosperitat, reconeixement internacional i tranquil·litat.
Desitgem un canvi de rumb de la política catalana. Volem un canvi de formes, de
polítiques, un canvi de govern i un canvi de president. L’any que està a punt
d’acabar ha estat un any trist. S’ha caracteritzat per tenir una societat dividida,
famílies enfrontades i amistats trencades. També ha resultat en una economia
afeblida, un atur que creix i unes perspectives econòmiques incertes.
Aprofitant les dates nadalenques demanem que el nou any 2018 sigui un any de
consens i pau. Afrontem les properes eleccions com una oportunitat per buscar
solucions. Necessitem una alternativa a l'estèril dicotomia entre independentisme
i immobilisme. Han estat molts anys, masses, en els que Catalunya ha estat
immersa en un debat sobre banderes. No podem deixar per demà les reformes
econòmiques i socials, perquè cada dia que passa Catalunya es queda una mica
més enrere i més empobrida.
Volem una Catalunya que no sigui el camp de batalla entre bons i dolents. La
nostra proposta és la consecució d’aquests objectius a partir del diàleg, la
negociació i el pacte, i la transversalitat i el mestissatge, que és el que ha fet gran
Catalunya.
Estem farts que Catalunya perdi i retrocedeixi, Catalunya es mereix el millor.
Nosaltres tenim tres objectius com a candidatura: no ens resignem a la divisió
entre catalans, no volem una fractura entre Catalunya i la resta d’Espanya, i
volem mobilitzar totes les energies per aprofitar la recuperació econòmica per
crear ocupació de qualitat, i també recuperar aquelles empreses que han decidit
traslladar les seves seus socials fora de Catalunya. Som la solució.

