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Ens hi hem posat, treballem pel futur
Estem ja encarant el final del mandat. Al maig, eleccions municipals. Temps de presses
del govern municipal per acabar coses que llueixin, temps de valoració del que s’ha fet,
i potser encara més important, del que no s’ha fet, de tot allò que ha quedat en el
camí per desídia, per incapacitat o perquè simplement no s’hi ha apostat políticament
(tot i els discursos). Un mandat caracteritzat per una capacitat econòmica de
l’Ajuntament important bàsicament per dues raons: la manca de deute i l’existència
d’un important romanent. S’ha aprofitat la situació?, s’han fet canvis importants en el
municipi?, està més net, més endreçat?, s’ha anat més enllà del manteniment de
serveis, de les ajudes a les situacions d’emergència o de la reparació d’equipaments
que havien estat abandonats per governs anteriors del PSC? No. Possiblement s’han
perdut oportunitats. Queden mesos perquè la ciutadania ho valori i opti per la
continuïtat de les polítiques de la immediatesa, del quedar bé, o perquè es treballi per
planificar, protocol·litzar i apostar en projectes de millora social, estructural i cultural.
En els propers mesos treballarem amb vosaltres per preparar propostes que suposin
millores reals i sòlides. Treballarem per dissenyar una gestió dels serveis públics que
responguin a les voluntats i necessitats dels ciutadans i un entorn en què es trobin a
gust i se’l facin seu.
Tenim una clara voluntat de govern, i per això treballem per buscar una majoria que
ens doni aquesta possibilitat, des del treball compartit i de la confiança per un acord
que generi un projecte engrescador. Hem iniciat aquest treball conscients de l’esforç
però amb la il·lusió del repte: construïm la majoria.
I no ho fem només en el marc del municipi. El nostre país, Catalunya, viu una situació
que ha posat en relleu la falta de llibertat per expressar-se democràticament, de la
dificultat d’un Parlament a treballar des de l’encomana que ha rebut de l’electorat, en
benefici dels ciutadans que representa. La realitat dels presos polítics i dels exiliats,
absolutament desproporcionada i injusta que commou els nostres més primaris
convenciments polítics que pensàvem sòlids en el nostre país. En aquest entorn
treballem un govern convençut de treballar per la democràcia real i efectiva i per la
sobirana del poble català per poder-la exercir.
Ens hi hem posat, voluntat de treball i de servei no ens en falten.
Bon Nadal!
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