Estabilitat, responsabilitat i progrés
El 28 d’abril les urnes van expressar la clara voluntat de la ciutadania que Pedro
Sánchez fos el president que liderés els canvis urgents que tant necessita el
nostre país. Tots hem de fer autocrítica i tots tenim part de la culpa de la repetició
electoral. Ara bé, cal que analitzem qui ha mantingut la coherència i el respecte
a les institucions, qui estava arribant a pactes amb Vox i qui estava més
preocupat per repartir cadires que per formar un govern progressista.
El proper 10 de novembre se celebraran unes noves eleccions generals, des del
PSC de Mollet estem, com gran part de la ciutadania, desencantats amb aquesta
situació, però veiem aquestes properes setmanes com una nova oportunitat per
explicar el nostre projecte de país.
Hem de tornar massivament a les urnes per fer sentir la nostra veu, perquè ens
esperem uns mesos que seran crucials per encarar la nova dècada que encetem
al gener vinent. Ens trobem a les portes d’un Brexit sense acord, d’una
desacceleració econòmica agreujada per la lluita comercial entre USA i la Xina,
l’auge de la ultradreta i els populismes a Europa i al nostre país, i a nivell català
tenim una paralització total de la Generalitat, que molt probablement serà
agreujada per la sentencia del procés i una probable convocatòria d’eleccions
autonòmiques.
En aquest panorama, des del PSC creiem fermament que ens trobem en una
disjuntiva clara: o de les properes eleccions apareix un PSOE amb força i majoria
suficient per a poder governar, o la situació de caos i inestabilitat política al nostre
país continuarà.
Cal que fem governs estables, capaços de liderar i posar en marxa les polítiques
que necessita el nostre país. És per això que diem alt i clar que cal un govern a
Espanya que governi, i que posi les polítiques socials com a prioritat. Des del
PSC de Mollet afirmem rotundament que som garantia de polítiques de progrés
i d’esquerres, a Mollet, a Catalunya i a Espanya. Estabilitat, responsabilitat i
progrés, això és el que som!

