Què farà Podem al Govern de Mollet
El mandat que ens transmet el ciutadà a través dels seus vots és el d’arribar a
acords i treballar al servei de les persones. Els polítics han d’arribar a consensos
i tenir la capacitat d’entesa per construir polítiques. S’ha d’aconseguir que des
de les institucions, on es prenen les grans decisions, es donin respostes i
solucions a les necessitats diàries que les persones veuen perillar.
És aquesta voluntat de treball envers els nostres veïns i veïnes per la qual Podem
Mollet entra al govern de Mollet. Hem estat escollits per representar a totes i tots
els que van votar per la materialització de polítiques progressistes i d’esquerres.
El mandat és clar: Podem treballarà a Mollet per aconseguir un govern proper i
transparent, on l’administració estigui al servei de les persones donant igualtat
d’oportunitats per aquells que més ho necessiten.
Treballarem per a donar solucions al problema de l’habitatge fomentant un parc
d’habitatge públic i de lloguer social. Una empenta que necessiten aquelles
persones que s’han vist sacsejades per la crisi i l’oportunitat als més joves de
tenir un començament digne.
Lluitarem contra el canvi climàtic implementant polítiques ecologistes a Mollet i
declarant l’emergència climàtica el gener de 2020, reduint la contaminació i
millorant la qualitat de l’aire.
Farem dels barris espais de qualitat on tots i totes tinguem cabuda; inclusius amb
perspectiva de gènere i respectuosos amb el medi ambient i amb els animals.
Això només serà possible de la mà del civisme, del respecte i del diàleg.
Treballarem per desbloquejar la infrautilització dels serveis digitals per part de la
ciutadania i empreses amb l’administració municipal per fer l’Ajuntament més
accessible i transparent.
La transversalitat serà el mètode per garantir les polítiques d’esquerres i
progressistes a la gestió municipal.
Catalunya te una gran tradició de consens i de capacitat de governar en coalició,
les trobem arreu i de molts colors. Podem ha escoltat el mandat: un govern
d’esquerres i progressista és possible!

