Republicans i d’esquerres
Les persones que treballem a la secció local d’ERC (Esquerra Republicana de
Catalunya) i a l’agrupació molletana de MES (Moviment d’Esquerres) tenim molt
clar el per què som en política: posar al damunt de la taula els nostres valors
republicans, socialistes i d’esquerres per canviar i millorar la societat. És per això
que a Mollet vam aconseguir ser la segona força més votada a les eleccions
municipals (amb 5.330 vots) i vam obtenir 6 regidors (3 homes i 3 dones), que
treballen conjuntament amb moltes altres persones per fer un Mollet diferent.
Però què hem fet els darrers mesos? Doncs hem tingut trobades i reunions amb
nombrosos grups d’interès i amb entitats per tractar temes tant diversos com el
respecte animal, els serveis socials, l’ecologia i el futur, així com temes veïnals
que hem dut a debat al ple o hem interpel·lat el Govern.
Als plens hem portat temes que creiem interessants. Vam fer debatre al Ple de
gener una moció per tal de canviar les condicions amb què els ajuntaments
poden constituir un estoc d’habitatge públic de lloguer social: la clau és en què
els bancs (que van ser rescatats amb els diners de tots a l’inici de la crisi) ara
retornin part dels seus guanys. Es tractaria que cedeixin el 30% dels immobles
de la seva propietat a lloguer social, per a la creació d’un fons social d’habitatge.
I així tenir un estoc d’habitatges públics per a les famílies que ho necessitin.
També vam portar una moció antiracista i antifeixista al Ple per garantir una
acollida digna i integradora d’aquelles persones joves migrades que esdevinguin
nous ciutadans de Mollet Vallès, proposant la redacció d’un nou Pla d’Acollida
Municipal. I vam aconseguir que els diferents grups municipals es
comprometessin a no assumir els discursos i la narrativa de l’extrema dreta i a
no pactar i aïllar institucionalment a aquells partits polítics que la representen.
Habitatge digne i una vida millor, i igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania
de Mollet. Aquests són uns dels valors republicans i d’esquerres que sempre
treballem per millorar.

