Un 2019 ple d’esperança
Abans de res deixeu que des d’Ara Mollet ERC – MES us desitgem que el 2019
sigui un any molt millor que no pas el que deixem. Els regidors i regidores Oriol
López, Marta Vilaret, Manel Sostres, Judith Vizcarra i Josep Amaya treballem
cada dia per aplicar a Mollet noves polítiques d’esquerres, de progrés i
republicanes.
El 2019 s’iniciarà amb presos polítics, amb vagues de fam, amb exiliats... La
repressió de l’Estat espanyol seguirà i nosaltres seguirem igualment determinats
en què la República és el millor camí per viure millor. I també sabem que és el
camí que ens portarà la justícia social, la igualtat d’oportunitats i els drets bàsics
de les persones com un habitatge digne, una educació i una sanitat de qualitat
per a tothom. Perseverança i persistència. Pacifisme i resistència. I democràcia.
El règim del 78 caurà com fruita madura.
Per a nosaltres els carrers són de tots i un espai de llibertat. És per això que
tenim 7 seccions de barri treballant a peu de carrer, amb la gent, al costat de les
persones que viuen a Mollet.
I és per això que ja hem treballat el programa electoral i que n’hem extret 14
reptes. Els reptes per Mollet que proposem no són res més que el nostre –i si
voleu el vostre- projecte de futur. Aquests 14 reptes expliquen qui som i on volem
anar. Reptes que aposten per un nou impuls de l’economia urbana, que aposten
per la convivència i per un Mollet més divers i més ric, que aposten per la cultura
i l’educació, que aposten per la dona i per la igualtat efectiva. Reptes que
apostaran pel jovent. Reptes que aposten per tal que ningú, ningú, es quedi
enrere i tothom pugui viure amb dignitat. Reptes que aposten per noves
polítiques de seguretat, de respecte animal i per la participació directa dels veïns
i veïns en els afers públics.
El 2019 serà l’any de plasmar les esperances. I serà quan els molletans
republicans, d’esquerres, transformadors, tindrem el nostre moment. Ja som
l’alternativa, ja som el canvi. I volem ser, amb tu, protagonistes del futur de
Mollet.

