Pedro Sánchez, president
Comencem l’any 2020 amb una gran notícia: després de molts esforços en les
victòries electorals dels passats 28 d’abril i 10 de novembre, el company Pedro
Sánchez ha estat escollit president d’Espanya. Des del PSC de Mollet ens
felicitem per aquesta bona notícia, que permetrà en els propers anys l’aplicació
de polítiques progressistes i d’esquerres al nostre país. I volem remarcar que
aquest govern és democràtic, legítim i respon a la voluntat popular sortida de les
urnes.
El president Sánchez encapçalarà el primer govern de coalició progressista de
la democràcia a l’Estat Espanyol. Creiem que la coalició amb Podemos, permetrà
sumar esforços des de les forces d’esquerres per a construir el futur del país amb
una mirada diferent de l’austeritat auto-imposada pel Partit Popular en la darrera
dècada. A Espanya, com a Mollet, les forces d’esquerra amb voluntat de progrés
i de sumar es posen d’acord per a construir un futur millor.
Esperem també que aquest sigui un Govern que posi fil a l’agulla a la resolució
del problema català. Tant el govern de Rajoy com els diversos governs catalans
dels últims anys, s’han enrocat en el “quant pitjor, millor” i en la judicialització de
la política. Nosaltres ho tenim clar, cal fer política, cal diàleg! I per tant, rebem
amb optimisme les mesures del nou Govern que han permès que ERC
s’abstingués a la investidura.
No serà una legislatura fàcil, els nous temps polítics ens mostren que ha arribat
una època on el diàleg, la negociació i els acords han de ser els protagonistes.
Des del PSC de Mollet confiem en el company Pedro Sánchez i en tot el seu
Govern, format per persones amb molta capacitat i que de ben segur faran un
gran paper. Però volem felicitar especialment a Salvador Illa, nou ministre de
Sanitat, un home treballador, gran coneixedor de Mollet, el Vallès Oriental i
Catalunya i que sabem segur que serà un gran ministre.
Ja tenim govern, per fi es pot començar a fer front als reptes que tenim per
endavant en aquesta nova dècada que tot just hem començat.

