Podem treballa per tu
Vivim un context econòmic i polític complicat. Des de Podem som conscients que
els efectes de la crisi encara ens estan afectant i s'han instaurat amb una
perillosa normalitat en les nostres vides.
En els últims anys moltes persones s'han vist abocades a no tenir una feina
estable. Fins i tot el fet de tenir-la no dóna garanties suficients de poder superar
l'asfixiant cost de la vida. Sabem quins són els problemes que afecten la
immensa majoria dels ciutadans i les polítiques que cal seguir per sortir d'aquest
espai gris en què ens trobem.
El nostre objectiu és donar garanties i una vida digna a tots i totes. Busquem
donar una estabilitat laboral que només es pot aconseguir a través de polítiques
d'ocupació efectives. És imprescindible una major qualitat de l'ocupació i una
major conciliació familiar. Famílies que puguin fer front a totes les seves
necessitats i especialment a les dels seus fills. Per a ells treballem en una
educació pública, gratuïta i de qualitat.
Seguirem treballant perquè paguin més impostos els que més tenen. Lluitarem
contra les grans empreses d'energia que s'enriqueixen a costa nostra.
Defensarem als jubilats i jubilades que veuen com cada any els van reduint les
pensions. En definitiva, donar suport als més vulnerables: dones, nens,
pensionistes, persones en situació de risc habitacional, etc. Perquè ells són el
centre de totes les nostres polítiques.
A Podem tenim clares les nostres prioritats per molt que intentin desviar l'atenció
mediàticament (corrupció política, processos judicials, augment de la ultradreta,
campanyes de difamació sobre aquells que s'atreveixen a contradir als poders
fàctics). Per tot això, des de Podem, treballarem durant aquesta legislatura per
introduir les nostres propostes a les institucions de la ciutat per tal que es
materialitzin i esdevinguin una realitat. La nostra tasca es centrarà en una
postura constructiva per a què Podem sigui la eina necessària de la gent dins de
la política molletana.
A Podem, seguim treballant per tu.

