Escac i mat
En política no tot s’hi val. ERC Mollet ha intentat fer escac i mat a l’alcalde
i al govern de la ciutat, amb una estratègia fosca pensada en un fosc
despatx, amb un únic objectiu: guanyar a les portades dels diaris el que
no van poder guanyar a les urnes. Buscaven destruir el PSC de Mollet, el
govern de la ciutat i la bona imatge de Mollet.
Aquest partit polític molletà ha intentat donar un cop d’estat a la ciutat,
inventant, manipulant i mentint sobre uns fets succeïts ara fa 4 anys
relacionats amb l’obertura d’una mesquita a la ciutat contrària a les
normes urbanístiques. El President d’ERC de Mollet, Albert Biescas amb
el suport del cap de llista Oriol López i la portaveu Marta Vilaret, han
intentat denunciar a l’alcalde, la primera tinent d’alcalde i a funcionaris de
l’Ajuntament, per uns delictes que podien comportar penes de fins a 10
anys de presó. Però aquesta fosca conspiració, jugada mestra segons
pensaven, no els hi ha sortit bé, ja que l’Ajuntament de Mollet sempre fa
les coses respectant la legalitat tal com ha afirmat la mateixa Fiscalia.
Creiem que amb aquesta actuació han traspassat la línia vermella de
l’ètica política. No són ètiques ni fan cap bé a la ciutat les persones que
estan disposades a qualsevol cosa per arribar al poder. Amb aquestes
maneres de fer no ens hi trobaran.
Creiem que si fossin persones decents, honestes i sinceres, dimitirien. Cal
que deixin pas a noves persones amb maneres de fer democràtiques,
amb les quals sigui possible parlar i intentar, encara que no sempre fos
possible, arribar a acords.
El combat ha de ser polític, precisament els que es queixen de la
“judicialització de la política” a l’àmbit polític català, són els que han
intentat fer-ho a la nostra ciutat, arrasant a qui fes falta.
El nostre partit seguirà treballant per la ciutat, treballant democràticament
perquè la vida dels molletans i molletanes sigui cada dia millor. Mai
deixarem de buscar i desitjar el millor per la ciutat. Perquè nosaltres ens
estimem Mollet.

