Seguirem treballant per tu
És un honor formar part del grup municipal d'Ara Mollet - ERC – MES. La candidatura de
confluència que vam bastir republicans independentistes d'ERC, socialistes sobiranistes de MES, el
moviment animalista de la ciutat, la gent de Solidaritat i molts independents, ha aconseguit un
resultat històric de 5 regidors.
Volem agrair la feina de totes les persones que han contribuït a confegir un programa ambiciós i
realista i que han ajudat a difondre el nostre missatge, en una tasca molt intensa, però que sempre
hem fet des de l'alegria i el bon rotllo. També volem agrair molt especialment a tota la ciutadania
que, votant-nos, ens ha dipositat la seva confiança, i que volem que segueixin atents a la nostra
feina durant als propers quatre anys per seguir aportant, criticant-nos o felicitant-nos. Estem
convençuts que la democràcia ha de ser molt més que votar cada 4 anys.
La ciutadania de Mollet va votar majoritàriament per un canvi (12 regidors dels 25) i va penalitzar
fortament els partits que han governat la ciutat els darrers anys. Nosaltres, convençuts que en Josep
Monràs ha estat un mal alcalde, hem treballat amb la clara prioritat d'aconseguir un alternativa
sòlida al govern dels darrers anys. Malauradament no ens n'hem sortit. Però no renunciem a res.
Lluitarem per aconseguir aquest canvi que volen la majoria de molletans i per les nostres propostes
de justícia social, nova manera de gestionar, de transparència, de participació, de dinamització
econòmica, comercial i cultural; de construir un nou país.
Farem una oposició ferma i responsable, però no ens podran utilitzar amb les velles maneres de fer.
Hauran de demostrar que entenen què ha passat i que poden treballar de manera diferent. Nosaltres
seguim. Res no acaba. Tot just ara tot comença. I aquí som l'Oriol, la Marta, en Josep, la Judith i el
Manel per servir aquest poble i aquest país.
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