L’1 D’OCTUBRE VOTAREM
El món local és la millor eina per fer política de proximitat. Els alcaldes,
alcaldesses, regidors i regidores ho hem demostrat al llarg dels anys,
treballant per fer el millor país, des de cada ajuntament.
Amb els més de quatre-cents ajuntaments governats pel Partit
Demòcrata volem deixar constància del nostre indubtable compromís
amb les persones. Quatre mil regidors treballem dia a dia amb rigor i
eficiència per garantir un bon servei als ciutadans.
Aquesta força ha estat possible gràcies a tots aquells que en algun
moment de la història hem dedicat uns anys de les nostres vides a
construir els pobles i ciutats d’aquest país des de les institucions locals.
Ho hem fet perquè hi creiem, perquè estimem el nostre país. I ara volem
fer un pas més.
Alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores del Partit Demòcrata, és el
moment de posar-nos dempeus, de seguir treballant diàriament i
incansablement, sense pors, per assolir la plena sobirania nacional: La
Independència de Catalunya per fer realitat el millor país.
Som la baula que continua un llarg compromís de construir Catalunya
des dels Ajuntaments i la nostra convicció és que només amb un Estat
independent podrem garantir una vida millor als nostres ciutadans.
Però davant de tot, davant de la nostra defensa del dret de Catalunya a
tenir Estat propi, som demòcrates i, per això, considerem que les urnes
són el lloc per decidir el futur del país. Es per això que els càrrecs electes
del Partit Demòcrata de Mollet ens posem a disposició del president de
la Generalitat, del govern i del Parlament de Catalunya, per fer possible
el referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
I no patiu. Com a Partit Demòcrata pressionarem perquè l’Ajuntament
col·labori amb la Generalitat posant els mitjans per fer realitat el
referèndum del proper octubre, però si finalment el govern local es posa
d’esquena a la ciutadania, les urnes estan garantides. Serà la Generalitat
directament la que garantirà els espais per votar, les urnes i el sorteig de
les meses de Mollet. El proper dia 1 d’octubre, votarem!

