Lluites compartides a Catalunya i a Mollet
El passat 14 d’octubre vam conèixer la sentència contra els líders polítics i socials
del moviment republicà. 9 persones van ser acusades de posar unes urnes i
exercir la democràcia. A més, durant els mesos de setembre i octubre es van
empresonar desenes de persones més. La repressió no s’atura. Però la lluita per
aconseguir la República i votar en un referèndum d’autodeterminació, així com
l’amnistia i la llibertat per a tots els presos i preses tampoc. Sabem -des d’Ara
Mollet ERC – MES- que ja no hi ha marxa enrere i que la República és inevitable.
El Règim del 78 està a les acaballes però cal que sigui derrotat.
Les eleccions del passat 10 de novembre són un bany de realitat per a tothom.
El PSOE de Pedro Sánchez va voler noves eleccions per pujar escons i n’ha
baixat. Les dretes espanyoles estan més enfortides (amb una ultradreta de VOX
molt forta i amb un Ciutadans desfet). La situació està més complicada que no
pas abans. Des d’ERC i des de MES demanem diàleg, amnistia, llibertat i una
solució pactada a nivell internacional: el Sit and Talk (seu i parla) que demana
també el carrer. A Catalunya el republicanisme i l’independentisme surten
reforçats. I ERC guanya les eleccions al país, obtenint un 22% de vot a Catalunya
i un meritori 18% a Mollet.
Mentrestant la lluita també segueix a Mollet. Després de la possibilitat, el passat
juny, de pacte de canvi passats 32 anys de govern del PSC, Podemos va
renunciar-hi i va apuntalar el continuisme. Avui la situació es clarifica i Podemos
entrarà al govern de la ciutat sumant els seus 2 regidors als 10 del PSC, i amb
una estabilitat que els aportarà com fins ara el grup de Ciutadans. Ens sembla
molt millor que el panorama polític molletà quedi clarificat i cadascú se situï on
pertoca en l’eix canvi/continuïtat. Nosaltres, els 6 regidors i regidores del grup
d’Ara Mollet ERC – MES estem pel canvi a Mollet, per una noves polítiques
públiques i socials i per la llibertat. Aquestes són les nostres lluites compartides.

