No parem de treballar
Després del previsible anunci de la incorporació al Govern de Mollet del PSC
dels 2 regidors de Podemos, i per tant de constatar que el canvi que volíem no
es podrà realitzar. Després que s’hagi imposat des de fa més de 3 mesos una
regressió en drets dels regidors i de la ciutadania al Ple sense precedents –vetant
mocions i intervencions en base a criteris incomprensibles i insostenibles– amb
l’inestimable suport de Ciutadans. Després de tot això, i precisament per tot això,
des d’Ara Mollet ERC – MES seguim treballant per a un futur millor. I ho fem com
sempre però més reforçades, més preparades i amb il·lusió.
El grup municipal de 6 regidors –principal grup de l’oposició- treballa amb
reunions amb entitats i ciutadania, aportant debats socials i nacionals al Ple i al
carrer, i organitzant-se a partir de les 3 regidores (la Marta Vilaret, la Marina
Planellas i la Isabel Padilla) i dels 3 regidors (Oriol López, Manel Sostres i Josep
Amaya).
Els regidors i regidores treballem a l’Ajuntament i al carrer, però des de fa pocs
dies ens sentim més acompanyats i més preparats per afrontar els reptes de ser
més i de ser el canvi que Mollet necessita. La secció local d’ERC de Mollet del
Vallès va renovar els seus càrrecs i el president que ens ha dut fins aquí, l’Albert
Biescas, ha deixat pas a una dona valenta. La Txell Humbert presidirà Esquerra
a Mollet en els propers 4 anys i ho farà amb un equip de 20 persones, de les
quals cal destacar-ne la preparació i la tenacitat: Adrià Belis a Organització,
Emilio Correa a Comunicació, Agnès Galdón a Dona i Igualtat, Jordi Carro a
Seccions de Barri i Nova Ciutadania, Jaume Vergés a Relació amb Entitats, o
Núria Bustos i Sergio Suárez amb el Jovent.
Els objectius són la feministització de l’organització, l’augment de les persones
implicades en el projecte municipal de canvi d’Ara Mollet, la consolidació de les
Seccions de Barri que treballen al territori. I sobretot aconseguir l’alcaldia i el
canvi polític i social a Mollet el 2023. I així ho farem!

