Gràcies als 206 votants!
El 14 de febrer no ens va portar les notícies que esperàvem a la gent del PDeCAT. Si
bé, més enllà dels resultats, estem satisfets perquè hem estat fidels al nostre projecte
polític, un projecte sòlid i consistent, amb persones compromeses i entregades. Vam
lluitar i lluitarem per fer arribar el nostre projecte a tot Catalunya.
El que està clar és que l’espai polític del PDeCAT existeix, que el projecte és viu, i
que el país necessita una veu com la nostra. Som gent de govern i de pacte. Hi ha
qui vol adjudicar-nos la responsabilitat que la Laura Borràs no fos la més votada,
possiblement qui ho fa hauria d’analitzar que la culpa ve de qui va purgar el PDeCAT
i va situar a JxCat en la radicalització, posició des d’on és molt difícil pactar i governar.
La gent, al igual que els 206 votants del PDeCAT a Mollet, ens han votat conscients
de votar una formació amb una estratègia oposada a la de JxCat, que s’ha allunyat
del centre del tauler polític, l’únic lloc en política des d’on es pacta i, en conseqüència,
es governa. El PDeCAT no ha impedit la victòria de JxCat. Ha estat una estratègia
fallida de Puigdemont i de Jordi Sànchez.
A Mollet el PDeCAT vol seguir treballant per aconseguir la llibertat dels presos polítics,
apostant per la independència de Catalunya des de la centralitat, una centralitat que
ajuda a pactar i a governar. Estem dins les conseqüències d’una pandèmia, pandèmia
que ha deixat i deixarà moltes víctimes, no només víctimes de vida, sinó víctimes
socials.
Davant d’això, com en altres temes, ens cal menys gesticulació i més gestió.
Gestionar i ajudar a gestionar aquest trist moment social és també on vol ser el
PDeCat a Mollet.
És per això que convidem als 206 votants i a qui ens vulgui acompanyar a seguir fent
que el nostre projecte s’enforteixi per aconseguir una Catalunya rica i plena, que el
nostre model de ciutat prosperi i sobretot que cap dels ferits per la COVID-19 es quedi
enrere. Som aquí per a servir-vos com hem fet sempre.

