L’ÚNICA OPCIÓ, EL CANVI

Arriba desembre i una cita política molt important, les eleccions generals del dia 20, on
podem canviar el rumb de les nostres vides. La data en què hem de materialitzar el canvi
que es va començar a reclamar ja fa quatre anys, just aquell 15-M de 2011.
És l’hora de materialitzar aquell canvi reclamat i amb aquest esperit ha nascut En Comú
Podem.
En Comú Podem s’ha impulsat des de Podem Catalunya, ICV, EUiA, Equo i BCN en
Comú per tal que la política torni a defensar els drets i el benestar de totes les persones.
Volem un canvi profund impulsat per la gent i defensem que les institucions s’obrin a la
participació ciutadana.
A nivell local des de Canviem Mollet fa ja sis mesos que treballem en aquesta línia,
trencant l’estatus quo existent i demostrant que és possible una nova manera de fer
política.
Un exemple d’aquest treball és el nostre posicionament en l’aprovació dels pressupostos
municipals de l’any 2016. No consentirem les formes que continuen tenint els governants
de la nostra ciutat des de fa més de vint anys.
El govern del PSC erra en la proposta continuista. Va intentar que Canviem Mollet li
donés el vot per uns pressupostos prorrogats dels anteriors, però es va trobar amb la
nostra negativa. No acceptem una proposta que no sigui socialment justa amb la
ciutadania. Davant una situació d'emergència social, es requereix un pressupost valent.
Volem una redistribució de les partides del pressupost i que siguin reorientades als
sectors de la ciutadania que més ho necessiten. Seguirem treballant per a que es vegi
reflectit en els pressupostos el rescat social que portem temps reivindicant. Poc a poc,
gràcies al suport ciutadà, anem assolint espais d’actuació.
És l’hora de ser sortir de nou als carrers i reivindicar amb el nostre vot que la sobirania
la tenim nosaltres, la gent. El 20 de desembre no ens podran aturar. SÍ QUE ES POT.

