Pedro Sánchez, esperança i progrés
L’1 de juny de 2018 serà recordat com el dia en que va canviar el rumb del nostre
país. Després de presentar una moció de censura, el company socialista Pedro
Sánchez va ser escollit com a nou President d’Espanya, i creiem que amb el
Govern de Sánchez s’inicia un nou temps d’il·lusió, d’esperança i de diàleg, on
s’ha obert una finestra d’oportunitat per fer l’Espanya que tots somiem.
Pedro Sánchez representa un Govern del segle XXI, feminista i d’esquerres, que
lluita per recuperar els drets que ens pertanyen. També representa els valors del
PSOE original, el partit que ha construït l’Estat del Benestar al nostre país. El seu
lema durant les primàries era “Aquí està la Izquierda”, lema que resumeix
clarament la seva voluntat.
I pel que hem vist amb les seves primeres mesures com a President, així ho
pensa portar a terme, no quedant-se únicament en les paraules boniques.
Començant pel nomenament d’un Consell de Ministres marcadament feminista,
que ha portat a Espanya a ser el país amb més dones en aquests llocs de
responsabilitat, i que compta amb persones de bagatge professional en
cadascun dels àmbits. En destaquem els catalans Meritxell Batet i Josep Borrell,
que de ben segur ajudaran a buscar una solució a la relació Catalunya-Espanya
basada en el diàleg.
També volem destacar altres mesures importants d’aquests primers dies com
l’acollida dels immigrants abandonats per Itàlia a bord del vaixell Aquarius, o el
retorn de la sanitat universal. Mesures que demostren de nou que no és el mateix
un govern del PP, on es posa per davant únicament els interessos econòmics,
que un govern del PSOE, on la humanitat, els drets i les llibertats estan per
davant.
L’1 de juny començava un llarg camí, que esperem acabi amb un president
socialista durant molts anys a Espanya, que reverteixi les polítiques de dretes i
que ens retorni tot el que ens han retallat, per a posteriorment construir l’Espanya
que tots somiem. L’alternativa ja està en marxa.

