Un NO a Mollet
En els últims dies hem presenciat com la suma dels vots negatius procedents de
les forces de dretes (PP + Cs) amb els partits independentistes (ERC i PDeCat)
han tombat els pressupostos més socials de la història d’Espanya. Per desgràcia,
en aquests temps de polarització política s’imposa el “com pitjor, millor” pels
interessos d’alguns, enfront de les necessitats socials de la majoria de la
població.
Des del PSC de Mollet del Vallès volem remarcar que el NO a aquests
pressupostos ha estat un NO a Mollet, ja que eren uns pressupostos que
incorporaven múltiples mesures de les quals els ciutadans i ciutadanes de Mollet
se n’haurien vist beneficiats.
Han estat un NO a una inversió a Catalunya de més de 2.000 milions d’euros,
han estat un NO als 12.000 aturats catalans de més de 52 anys que ja no podran
recuperar el subsidi per desocupació, un NO als 120.000 estudiants catalans que
no podran beneficiar-se d’una beca per estudiar, un NO a les 55.000 famílies
catalanes que no rebran ajudes per material escolar, un NO als 52 milions
d’euros per al Pla d’Habitatge, un NO a 497 milions d’euros d’inversió a Rodalies
i 320 milions d’euros per al Corredor Mediterrani, un NO a les 23.000 persones
que no es podran beneficiar de l’augment de més de 2 milions d’euros per a
eradicar la violència de gènere, un NO a les més de 143.000 persones que no
podran beneficiar-se dels 18,5 milions d’euros de l’Ingrés Mínim Vital, entre
moltes d’altres mesures i propostes d’aquests pressupostos pensats per a
revertir el mal de massa anys de govern del PP.
El que sí que ha ajudat aquest NO als pressupostos, és a obrir la porta a la dreta
reaccionària al Congrés dels Diputats. A les noves eleccions del dia 28 d’Abril
caldrà treballar de valent per evitar que la dreta i la ultradreta (VOX) obtinguin
majoria. Des del PSC de Mollet ens hi deixarem la pell a les pròximes eleccions,
per a guanyar i governar aquest país tal com la gent mereix.

