Gran victòria socialista a Mollet el 14F
Des del PSC de Mollet volem agrair de tot cor la confiança que 6.160 molletans
i molletanes van donar al nostre projecte amb el seu vot a les eleccions del 14
de febrer. També volem aprofitar per agrair enormement l’excel·lent feina feta
per l’administració local, els i les membres de les meses electorals i els serveis
essencials, per fer possible que la jornada electoral transcorregués sense
incidències en la complicada situació producte de la pandèmia.
Dels resultats a nivell local destaquem la gran victòria socialista, que un cop més
demostra que la nostra ciutat té l’ànima de ciutat treballadora i que busca la
concòrdia entre catalans i catalanes, i que ens dona més forces per continuar
treballant dia a dia pel benestar dels molletans i les molletanes.
Pel que fa als resultats generals, destacar la clara victòria del PSC encapçalat
pel vallesà Salvador Illa en vots i escons a Catalunya. Salvador Illa ha estat el
guanyador de les eleccions, i confiem plenament en la seva capacitat de diàleg i
construcció de ponts per a formar Govern a la Generalitat. A Mollet i a Catalunya,
la ciutadania ha dit ben alt i clar que vol passar pàgina als 10 anys de procés i
de paràlisi, i construir un futur d’esperança i progrés després de la Covid-19.
Des del socialisme molletà volem remarcar la gran campanya realitzada per la
companya i regidora Mireia Dionisio, qui ha tingut un paper molt rellevant en la
campanya del PSC a nivell català i que ha recorregut el territori (virtualment) i ha
participat d’actes, trobades i debats de temes diversos.
Amb els nostres vots, els catalans i les catalanes hem començat a fer passos per
a aconseguir el canvi de polítiques i formes que tant necessita Catalunya. Ha
guanyat la via del diàleg i s’ha castigat la confrontació. Agraïm a totes les
persones que han triat la papereta socialista i que amb el seu vot han votat diàleg,
recuperació i progrés. Que han dit que volen una manera diferent de fer política
i que estan farts del procés i fites històriques que no porten enlloc.

