A MOLLET EL 21/D VOLEM MES DRETS SOCIALS
Acabem l'any i com sempre toca fer repàs de tot allò que ha succeït, del bo, del
que no és tan bo i del dolent. Aquest 2017 passarà a la història com l'any en
què a Catalunya vam "viure perillosament", un any en què la democràcia ha
patit atacs des de diversos fronts causant paràlisi institucional, econòmica i
fractura social.
Des de Catalunya en Comú Podem creiem que ha arribat l'hora de denunciar
aquesta política de blocs on s'han abandonat els problemes que de veritat
importen a tothom. Volem que s'abordin totes les qüestions socials, l'atur,
l'habitatge, la sanitat, l'educació, les pensions, i tots aquells drets que en
l'última dècada s'han vist retallats empitjorant la qualitat de vida de tots els
treballadors i treballadores.
És hora de trencar aquesta política de blocs on uns i altres oculten les seves
vergonyes i corrupteles darrera de les banderes per reclamar un model de
societat on la igualtat, la solidaritat i la justícia social siguin les prioritats
polítiques on es concentrin tots els esforços i recursos.
És evident que la precarització de salaris, sumat a una inestabilitat laboral han
portat a la classe treballadora a patir com mai i a haver de enfrontar-se a
dificultats mai vistes.
Per primera vegada veiem com la perspectiva de vida dels nostres fills i filles és
pitjor a la dels seus pares, veiem com el treballar ja no garanteix una vida
digna, el sistema de pensions es veu amenaçat de forma alarmant, la sanitat
pública pateix noves retallades a favor d'una privatització progressiva i el
sistema d'educació té cada vegada més mancances de tot tipus, barracons,
massificació i retallades d'ajudes any rere any.
Mollet no és aliena a tots aquests problemes, els patim diàriament, i volem
solucions de manera urgent. Acabem l'any amb una eleccions on hem de triar
entre seguir igual o triar polítiques que defensin la justícia social, i el benestar
de tots i totes.
Des de Catalunya En comú Podem oferim solucions per a aquests problemes
que de veritat ens afecten diàriament, la nostra prioritat és millorar la qualitat de
vida de tots, especialment d'aquells que tenen més dificultats perquè ningú es
quedi a la cuneta, perquè que hi hagi igualtat de oportunitats, i per aconseguir
una societat més justa on la classe treballadora pugui tenir garantida unes
condicions de vida digna.

Per tot això a Mollet us cridem a participar i a triar Catalunya en Comú Podem
com a garantia de la defensa dels drets socials i d'un millor Mollet pel qual hem
de seguir treballant tots junts.

