2018. Els republicans mirem endavant
Iniciem l’any 2018 i des del grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES albirem el
futur i treballem per canviar-lo.
Comencem l’any amb un Mollet encara sense Pressupostos aprovats, cosa que
vol dir que el govern del PSC no té ara per ara majoria per tirar-los endavant. Els
pressupostos de l’alcalde Monràs aprovats els passats exercicis no han comptat
amb el nostre vot. Es tractava d’uns números sempre molt iguals als anys
anteriors, sense aplicació de noves polítiques socials ni de propostes
innovadores per millorar l’economia, i que quedaven molt lluny d’obrir a la
participació política la presa de decisions. Tampoc mai hem obtingut, i ho hem
demanat moltes vegades des de fa dos anys, el Pla d’Inversions dels 4 anys de
mandat que un Govern amb perspectiva de futur i amb un model de ciutat al cap
hauria de fer públic. La realitat urbanística i econòmica molletana és desastrosa,
amb el Pla Urbanístic suspès i amb les finances molt tocades.
Per al Ple de gener, portarem a votació dues propostes en forma de moció. Una
d’elles demana l’adquisició per part de l’Ajuntament d’alçadors per als nens i
nenes que assisteixen a activitats lúdiques o culturals al Mercat Vell o al Teatre
Municipal de Can Gomà. La visibilitat dels infants és a vegades impossible. I
l’altra tracta d’un tema important: la revisió del sistema de control de pas en
vermell en alguns semàfors de la ciutat, que darrerament el Tribunal Suprem ha
dit que són il·legals i per tant que no poden multar de la manera que ho fan.
I també ens mirem el país amb esperança. La República proclamada després de
Referèndum de l’1 d’octubre no s’ha pogut implementar i l’Estat ens ha reprimit
amb força. Tot i això les eleccions les van tornar a guanyar forces republicanes
per majoria absoluta. A Mollet ERC –Catalunya Sí va rebre 5.657 vots. Moltes
gràcies als molletans i molletanes que ens vau fer confiança.
Des d’Ara Mollet ERC – MES demanem la llibertat immediata dels presos polítics,
el retorn dels exiliats. I ens felicitem de la tria fa ben pocs dies del 15è President
del Parlament de Catalunya, el republicà Roger Torrent. Molts encerts.

