A la vostra disposició
La nostra societat viu moments de transformació. De canvis que ens han de
permetre avançar. I cal estar preparats per afrontar-los i per donar respostes
col·lectives amb polítiques noves i amb visió de futur. Això ens ocupa a Ara Mollet
– ERC – MES. Volem estar preparats i treballar per un món millor, per una Europa
de les nacions i dels ciutadans, per la República i sobretot per millorar Mollet. Els
regidors Oriol López, Marta Vilaret, Judith Vizcarra, Manel Sostres i Josep Amaya
restem a la plena disposició de tots vosaltres, ciutadans i ciutadanes, ja que som
els vostres servidors públics.
El passat maig de 2015 vam estar a punt de fer un esperat canvi polític a Mollet.
Però és qüestió de temps. Segueix governant un PSC sense rumb, gastat, amb
pactes amb Ciutadans, CiU i PP: o sigui amb tothom qui no vol canvis a la ciutat.
Un PSC molt allunyat de la gent i del país, que és capaç de perdre votacions al
ple i dir que no complirà les resolucions aprovades per la majoria. I mentrestant,
des del grup municipal d’Ara Mollet – ERC – MES acumulem forces pel que ens
tocarà bastir. Sabem que el canvi és inevitable i que som cridats a ser-ne
protagonistes. Perquè Mollet es mereix un futur millor i per això lluitem.
Els darrers temps hem portat a debat el model comerç a la ciutat (perquè s’ha
trencat l’equilibri i hi ha massa grans superfícies), hem defensat salaris mínims
de 1.000 euros, parlem de remunicipalitzar serveis públics com l’aigua, de temes
importants per als nostres barris, de com podríeu participar més en les decisions
polítiques. I seguirem sense defallir.
Som servidors públics. Ens devem a la ciutadania de Mollet. Estem a la vostra
plena disposició. Si voleu contactar amb nosaltres per qualsevol tema que us
interessi només cal que feu un correu a aramollet@molletvalles.cat o que
telefoneu a l’Ajuntament (93.571.95.00) i demaneu per nosaltres. Som a
l’oposició però volem construir. I volem sentir el vostre batec ciutadà. Us
esperem.

