El canvi sí o sí

Benvolguts veïns i veïnes, a l'hora d'escriure aquestes línies ens vénen al cap la multitud
de notícies que rebem sobre els canvis de Govern que s'estan donant en altres municipis
i la pregunta inevitable és: Per què a Mollet no?
La resposta és òbvia, a Mollet no hi ha hagut un canvi de Govern a causa dels resultats
electorals, concretament per una diferència de 474 vots. Aquestes són les regles i com
no pot ser d'una altra manera cal respectar-les.
Però si ens aturem i observem més detingudament podem deduir que encara que no hi
hagi hagut un canvi de Govern, sí que ha arribat un canvi imparable a la nostra ciutat.
Després de les eleccions del 24 de Maig res tornarà a ser igual, és la voluntat del poble.
A ningú se li escapa que un govern amb 7 regidors d'un total de 25 és una tasca gairebé
impossible. Per garantir la governabilitat s'imposa un canvi dràstic en les maneres i
formes de fer a l’hora d’aplicar les diferents polítiques municipals.
El diàleg, debat i la recerca de consens són les eines que els polítics tenen al seu abast.
El contacte permanent amb la ciutadania i la transparència són elements, que si bé fins
ara brillaven per la seva absència al nostre Ajuntament, a partir d'ara marcaran de forma
directa l'actuació dels governants.
Des de Canviem volem garantir tres eixos fonamentals: diàleg per fer arribar al Govern
la voluntat popular expressada a les urnes, participació per a que ningú quedi exclòs
aconseguint que l'Ajuntament sigui de tots i totes sense exclusió i transparència per
espantar i evitar mals com la desafecció amb la política o l'ombra de la corrupció, mal
sistèmic que plana sobre la nostra societat i institucions.
És per tot això que des de Canviem volem expressar de manera rotunda que el canvi
també ha arribat a Mollet. Un canvi que de ben segur es traduirà en una millora dels
drets i llibertats de tots i totes. Un canvi que ha arribat per quedar-se
Benvinguts al canvi.

