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MOLLET. Aquest divendres el Museu Isern de la Moto de Mollet serà es-
cenari de la presentació dels candidats de Junts per Catalunya dels mu-
nicipis del Vallès Oriental. L'acte, que començarà a les 20 h, comptarà 
amb la presència de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur 
Mas, del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, Josep Pa-
gès i Ada Parellada.   

Artur Mas a la presentació 
dels candidats de JxC a Mollet

MOLLET. La tarda del dimecres 
Can Borrell va acollir un debat 
entre les diferents candidatures 
d'esquerres que es presentaran el 
pròxim 26 de maig a les eleccions 
de Mollet. Organitzat per CCOO 
l'acte va servir perquè Raul Broto 
(PSC), Oriol López (ERC), Mari-
na Escribano (Mollet en Comú), 
Xavier Buzón (Podem) i Txus Ca-
rrasco (CUP) expliquessin quins 
són els seus projectes per a la ca-
pital baixvallesana.

En matèria de polítiques socials, 
Broto va encetar el debat i va rei-
vindicar el paper del PSOE per, tot 

seguit afirmar que "a la Generali-
tat, en polítiques socials no està 
ni se l'espera". López per la seva 
banda va assenyalar que l'única 
manera d'assolir drets socials és 
"fent camí cap a la República" 
i va reivindicar el "salari mínim 
interprofessional de 1.000 eu-
ros" i "impostos progressius". 
Escribano va considerar que ac-
tualment es viu "un atac neoli-
beral silenciós" i va demanar 
més "justicia social, sanitat i 
educació pública, i impostos 
més elevats pels més rics". Bu-
zón va expressar la necessitat 

a.a.

MUNICIPALS 26-M  L'ACTE VA ESTAR ORGANITZAT PER COMISSIONS OBRERES I VA CONGREGAR REPRESENTANTS DEL PSC, ERC, MOLLET EN COMÚ, PODEM I LA CUP

Les esquerres molletanes es 
citen per debatre a Can Borrell

DEBAT A CINC D'esquerra a dreta: Carrasco, Escribano, Broto, López i Buzón

d'incrementar "la inversió en 
educació i sanitat, i equiparar 
les pensions a l'IPC". Per últim 
Carrasco que es va queixar d'ha-
ver rebut les preguntes poc abans 
de l'acte va afirmar que "tot i ser 
contraelectoral des de la CUP 
sabem que en l'àmbit munici-
pal no es poden fer grans pro-
postes".

Drets civils
En aquesta part la majoria dels 
presents van coincidir en afirmar 
que es viu un moment de regres-
sió en drets socials. L'únic que va 

expressar-se de manera contrària 
va ser Broto que va dir que "Es-
panya no és Turquia" i va afegir 
que el procés d'independència no 
havia servit per res, "només per 
enfrontar i dividir la societat".

Violència masclista
Un altre cop el consens va ser 
unànime en denunciar la violèn-
cia contra les dones com una xa-
cra inexcusable. Així mateix, Es-
cribano va posar sobre la taula la 
proposta més concreta en aquesta 
matèria: crear una regidoria femi-
nista LGTBI.

Economia
De nou Broto va fer una defensa 
aferrissada del model econòmic 
i laboral de Mollet. López per la 
seva part va afirmar que a la ciu-

tat "cal un canvi de lideratge 
que connecti amb els munici-
pis propers". Escribano va rei-
vindicar una "economia verda" 
mentre Buzón va valorar el Con-
sell Econòmic i Social de Mollet. 
Finalment, Carrasco va assenyalar 
la necessitat de combatre la deslo-
calització empresarial i les grans 
superfícies.

Pactes de futur?
El debat, més enllà de les propos-
tes, va escenificar les possibilitats 
de pacte existents a Mollet que 
en realitat són un reflex del qual 
està succeint a la política estatal. 
Broto, allargant la mà a Buzón va 
afirmar que "Mollet en Comú és 
la crosa de l'independentisme 
sectari" perquè, segons Broto, vol 
pactar amb ERC.  A.A.


