Som Ajuntament
Des del grup municipal d’Ara Mollet – ERC – MES vivim les injustícies comeses
contra els altres com a fetes contra nosaltres mateixos. Per tant, sempre que
considerem que alguna actuació atempta contra drets bàsics o que es vulneren
drets fonamentals actuarem en conseqüència allà on calgui. Això hem fet i això
farem en un futur.
No tenim por de res ni de ningú. Algú ha de plantar cara a aquest govern i a
aquestes maneres de fer. Tenim més molletans i molletanes que mai al nostre
costat i aquests dies molts se’ns han apropat per donar-nos suport. Coneixem
perfectament quin és l'estil d’aquest alcalde. Però amb nosaltres no es podrà
imposar cap llei de silenci.
Quin missatge es pretén donar a la ciutadania? Que no es pot denunciar res, que
no es pot pensar diferent. Nosaltres llencem el missatge contrari: qualsevol
ciutadà o ciutadana ha de poder fer servir totes les eines quan una cosa és
considerada que no s’ajusta a la legalitat.
Tenim la consciència molt tranquil·la, la mirada ferma i tota la dignitat. Els 5
regidors que representen aquest grup municipal, així com els partits que ens
donen suport, volem governar i sabem que finalment caurà la mala praxis. Avui
el Pacte dels 13 imperant (amb el govern del PSC i el suport de C’s,
Convergència i PP) intenta que res canviï. I la població entén perfectament el per
què de tot plegat.
Nosaltres som també Ajuntament. Ens estimem aquest poble, aquest
Ajuntament, i intentem treballar a partir de les nostres idees. Confondre Govern
i Ajuntament és una pràctica a la qual se’ns té ja massa acostumats. A uns els
toca governar, i a d’altres fer d’oposició i fiscalitzar. I aquesta és ara la nostra
tasca.
Sabem que nosaltres i el Govern actual tenim models polítics i valors molt
diferents. Seguirem treballant per un Mollet net i transparent, revitalitzat i nou.
Esquerra Republicana i Moviment d’Esquerres, des de cada racó del país, ens
hem compromès a construir una República. No podem deixar de fiscalitzar
l’activitat dels poders públics, ens devem a la ciutadania, i a cap altre interès. Ho
hem fet sempre, ho fem cada dia i ho farem en el futur. Nosaltres també som
Ajuntament.

