Esperem la primavera
Hem entrat a la primavera de 2021 amb l’esperança que ben aviat la vacunació i el sentit comú
ens duguin cap a poder fer relacionar-nos, obrir els negocis i sobretot viure.
De moment, a Mollet seguim sense massa bones notícies. Mentre a molts pobles i ciutats -tot i
que amb timidesa- s’organitzen actes sobretot a l’espai públic i la fira de Sant Jordi s’ha pogut
celebrar al carrer, a Mollet, malgrat hem pogut gaudir d’una MITMO reduïda i en espais
tancats, encara tenim molta feina pendent pel que fa a la cultura.
Des d’Ara Mollet ERC – MES presentem al ple 2 mocions. Una sobre el reconeixement públic
del dol perinatal, gestacional o neonatal, que creiem importantíssima. Perquè quan una
criatura mor al ventre de la mare o els primers dies de vida, la situació de la família és difícil i
sovint manca coneixement i mecanismes per superar-ho. Per això proposem dotar Mollet d’un
espai per a la memòria d’aquestes famílies.
I també portem una moció sobre els enterraments de col·lectius minoritaris i el dret a ser
enterrats segons les seves conviccions. Ja fa dècades que tenim vivint amb nosaltres persones
d’orígens i pensaments diferents i han de tenir el dret a ser enterrats a casa nostra, a casa
seva.
Més enllà d’això seguim organitzant actes i trobades formatives o culturals. Fa ben poc ens va
visitar l’escriptora i diputada al Parlament Jenn Diaz, que ens va esperonar a que la participació
de les dones en la política no sigui només quantitativa sinó també qualitativa, per tal d’aplicar
política feminista radicalment transformadora. Properament tindrem un acte a l’entorn de l’1
de Maig, dia del treball, amb els principals sindicats a casa nostra. I ben aviat oferirem cultura
teatral a qui vulgui gaudir-la.
Les persones que som a l’equip d’Ara Mollet som conscients que aquesta situació pandèmica,
a més de molt dolor individual i una crisi social i econòmica brutal que ja arriba sobre una crisi
prèvia no superada, ha generat un desànim i una falta de perspectives col·lectives que cal
revertir. Tenim molta feina. Tingueu ànims i estimeu-vos!

