Democràcia
La democràcia és el sistema que ens hem donat per prendre les decisions que
ens afecten a tots, per administrar allò comú, allò de tots, i per defensar-nos
com a societat dels excessos dels més poderosos. Del llatí RES PUBLICA, la
cosa pública, ens arriba als nostres dies la paraula República.
Nosaltres, com a republicans i socialistes, pensem que la República és la millor
manera de governar un país. La ciutadania -amb els valors de la igualtat, la
fraternitat i la llibertat- s’empodera i es governa sense que ningú estigui per
sobre de ningú.
El proper 1 d’octubre votarem això; votarem per crear o no una República
catalana. Ja fa molts anys que alguns lluitem per aconseguir-la, i ara les
condicions són les millors en molt de temps. Una gran majoria dels catalans i
catalanes, i dels molletans i molletanes, volen votar en un referèndum. I així ho
farem tot i els pals a les rodes i les pors que vol infringir el govern de l’Estat
espanyol. La democràcia i el vot estan per sobre de totes les lleis injustes que
ens volen privar d’exercir aquest dret a vot.
Per això no entendrem mai, de cap de les maneres, que el govern municipal de
Mollet (PSC) eviti la qüestió de les urnes. Si el govern del país demana espais
de votació l’obligació del govern de Mollet és estar al seu costat i cedir aquests
espais. I més quan hi ha una àmplia majoria al Ple de l’Ajuntament de Mollet
que està al costat de votar el proper 1 d’octubre. Tot allò que signifiqui impedir
el dret a vot dels molletans serà vist des del nostre grup municipal com un atac
directe a la democràcia i actuarem en conseqüència.
La democràcia és també el poble que crea i que festeja. Per això aquest agost
tornarem a celebrar la nostra Festa Major, on les colles de Morats i Torrats
representen la vivor i la frescor d’una societat que vol ser lliure també a partir
de la seva festa.
Molletanes, molletans. Bona Festa Major. I prepareu-vos per a un 1 d’octubre
històric. Votarem!

