El treball republicà
La feina dels republicans no acaba mai. La nostra tasca és transformar la societat. És per això
que els 6 regidors i regidores d’Ara Mollet ERC – MES treballem reunint-nos amb persones en
situació de vulnerabilitat, emprenedores, empresàries, autònomes treballadores, en atur, en
formació professional, estudiants, i amb tothom qui ho necessita. I també fem els plens
municipals, on exposem el nostre ideari. Al darrer ple tornàvem a manifestar la nostra oposició
-ho hem fet sempre des de fa 12 anys- al Pla urbanístic que pretén desenvolupar el Calderí. El
Calderí és la darrera zona de la trama urbana que queda per urbanitzar. Hem de pensar en les
generacions futures i sobretot hem de crear una ciutat de futur sostenible, on molletans i
molletanes puguin viure millor. I aquest Pla no serveix per això.
També estem amatents a la crisi de la Covid, que tant afecta a la salut i als nostres comerços i
treballadors. I ara esperem que aviat tinguem el primer president republicà i d’esquerres des
dels anys 30. En Pere Aragonès serà un gran president de Catalunya.
I de cara al ple ordinari del mes de març hem treballat 4 mocions, totes elles amb un clara
identificació social:
Una moció d’adhesió a l’AMEP (Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública), que insta
a què Mollet entri en aquesta associació que vol treballar a partir d’una transició cap a una
energia pública, que ha de garantir el dret social a l’accés de l’energia, democratitzar l’energia,
i fomentar energies renovables i autòctones.
Una moció de suport als treballadors i en contra del tancament de Bosch a Lliçà d’Amunt. Per
estar al costat dels 26 famílies molletanes afectades, però també per demanar la derogació de
la reforma laboral.
Una moció en favor del ple reconeixement de les persones trans, que cerqui una igualtat plena
de les persones transsexuals.
I una sobre la restitució del tipus reduït d’IVA del 10% per al sector de les perruqueries i
l’estètica. Cal retornar-lo a l’IVA reduït, perquè són serveis de primera necessitat.

