Mollet i Catalunya
S’han acabat les vacances i es reprèn el curs polític, un curs que serà intens i
que tant a nivell de Mollet com de Catalunya ens fixem ser actors principals per
tal que els i les que hi viuen, puguin avançar en la plenitud dels seus drets, tant
com a persones, com a ciutadans i ciutadanes.
Tenim reptes, el primer és ajudar des de Mollet amb tot el que calgui perquè l’1
d’octubre sigui un èxit. En aquest sentit, el Partit Demòcrata crida a la
participació a la ciutadania als actes de dins i de fora de Mollet i perquè no
oblidem que hi ha presos polítics i exiliats. Cal assistir-hi per la repressió i la
situació injusta que estan vivint els consellers empresonats i a l’exili, i també el
President Puigdemont.
El PDeCAT a nivell de Catalunya i també de Mollet, ens marquem com un dels
nostres objectius principals, pels propers mesos, aconseguir el màxim d’alcaldies
independentistes. Teníem pensat tenir llistes unitàries en la majoria de municipis
catalans, de moment ERC i la CUP han dit que no. Davant d’això, hem fet el
nostre procés intern de primàries obertes a associats i a simpatitzants, i
treballem pels nostre model de ciutat, al qual hi sumarem ciutadans i ciutadanes
que vulguin el millor per Mollet i una República Catalana.
Així mateix el partit Demòcrata a nivell nacional continuarà exigint al PSOE que
proposi una solució política, amb la qual els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
pugin decidir democràticament sobre el futur del país, i es doni solució a la
situació de presos i exiliats polítics. Els vots del PDeCAT a Mollet no seran
gratuïts, mentre des del PSC, com a govern de tots els ciutadans de Mollet,
segueixi amb una posició poc respectuosa vers el pensament i les activitats
lícites d’una part de la ciutadania molletana.

