
No tot s’hi val

Diuen que a l’amor i a la guerra tot s’hi val, que el futbol és 
així o que la política és política. Frases fetes que s’utilitzen 
quan no es troben arguments de pes ni lògics que justifiquin 
una acció que s’ha dut a terme. 

Des dels socialistes, no tot s’hi val. La política va més enllà 
de “la política és política”. Per a nosaltres, fer política és es-
tar al ser-vei del ciutadà i del municipi, de l’interès general 
per sobre dels interessos partidistes o personals amb l’únic 
objectiu de millorar el teu territori i la qualitat de vida de la 
gent. La política es fonamenta amb valors com l’exemplari-
tat, l’empatia, l’altruisme, la lleialtat, la generositat, la con-
fiança, la sinceritat, el respecte i la coherència (fer allò que 
has dit). Així és com nosaltres entenem la política i sempre 
defensarem la política en majúscules.

Com la majoria ja deveu saber, des de l’1 de febrer d’en-
guany, ens trobem a l’oposició a causa d’una moció de cen-
sura impulsada per l’antic soci de govern (JxM tenint ara 
l’alcaldia), PdeCAT (antiga CiU), ERC i CUP justificant la mo-
ció de censura amb arguments com que ho permet la llei, 
perquè els socialistes governàvem des de la democràcia, que 
posàvem pals a les rodes a la in-dependència o que utilitzà-
vem el Facebook… Cap argument de pes.

No compartim ni entenem la manera de fer política dels 
partits que, a través d’una moció de censura, avui governen. 
Els valors de la política transmesos amb aquesta moció de 
censura són totalment contraris el que som com a persones. 
Amb aquest tipus de política i les maneres emprades, els so-
cialistes mai ens hi trobaran. Perquè en la política, com en 
la vida, no tot s’hi val. Avui, des de l’oposició, seguim com-
promesos com el primer dia, fent política en majúscules, per 
a complir el nostre únic objectiu: millorar Malgrat i estar el 
vostre costat.

Portem cinc mesos amb el nou govern

Un govern que en el dia de la seva constitució va prometre 
fer coses diferents al govern que hi havia fins ara, conside-
rant-lo un govern sense idees noves i continuista. 

En el seu moment ja ens vam posicionar i hem continuat 
treballant des de l’oposició. Pensàvem que aquest govern 
seria més obert, més transparent, com ells  diuen ”finestres 
obertes”; però ens hem trobat amb un govern, que fa tot el 
contrari. Aquest govern, no ens informa si no ho demanem, 
no té en compte la resta de representants. Deien que eren 
un govern dialogant, però des de l’oposició no hem notat 
aquest canvi, més aviat el contrari, continuen fent el què es 
feia fins ara, fins el punt que sen’s ha prohibit anar a l’espai 
polític de la ràdio on exposàvem les nostres idees i les nos-
tres opinions.

Ens sorprèn, que aquest govern, prometés als ciutadans al-
guns projectes, entre ells, el Passeig Marítim. Ara sembla, 
que necessiten ajuda de l’Estat. Com es pot prometre una 
cosa sense estar segurs de poder dur-la a terme? És curiós 
que diguin que són un govern obert i que el Partit Popular 
és un partit intransigent. Creuen que som un partit, que no 
tenim en compte a ningú, però es tot el contrari: nosaltres 
escoltem a la gent, la rebem i lluitem, sempre que podem, 
pels seus drets. Perquè nosaltres treballem per a les perso-
nes, per a tots els malgratencs i malgratenques del nostre 
poble!

Ja tenim en els nostres serveis jurídics les denúncies refe-
rents a l’estelada i al pagament de l’AMI; perquè els malgra-
tencs mereixen que els diners dels seus impostos es desti-
nin a béns per al nostre poble. Continuarem vetllant perquè 
la gestió del govern sigui la correcta i siguin transparents; 
lluitarem per als malgratencs i malgratenques, ja sigui mit-
jançant instàncies o per qualsevol altre mitjà que estigui a 
les nostres mans.
 
Gràcies a tots i bona Festa Major!.

La política va més enllà de 
“la política és política”. 
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