MANLLEU, PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT (2015-2019)

Des de MES Manlleu Moviment d’Esquerres encetem aquesta legislatura en què hem entrat als
Ajuntaments per primera vegada amb la voluntat de treballar per superar el moment de crisi
que vivim sense deixar ningú enrere, per donar a la política el valor de servei a la ciutadania, i
per emprendre des del municipalisme el camí de construcció de les noves ciutats per al nou
país que tan anhelem.
Des d’aquesta visió, Més Manlleu s’ha compromès amb el govern local i per això hem donat
suport al candidat Àlex Garrido sent corresponsables amb ERC d’iniciar aquest mandat amb un
acord de govern que ens agradaria que es consolidés i eixamplés en els propers mesos.
Amb el compromís de sumar, hi aportem el nostre gra de sorra. Apostem per treballar pels
eixos programàtics que assegurin un Manlleu amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Els
nostres ideals són fer una societat més justa, més igualitària i més solidària, amb la consecució
d’una vida digna per a tots els nostres conciutadans. Si som capaços de convertir els ideals en
accions transformadores això és el que definirà si som útils o no al conjunt de la ciutadania.
Som conscients que caldrà acordar els temes de ciutat des d’una òptica nova, amb més debat
previ i amb una visió oberta i integradora dels projectes i reptes que tenim per davant.
Connectats permanentment amb el que expressa i vol la ciutadania hem de ser capaços de
conduir el potencial enorme que ja tenim en funcionament i que és la xarxa veïnal dels barris,
el talent dels emprenedors, el teixit associatiu, les activitats creatives i de coneixement, el món
comercial i empresarial... amb un marc de fons únic que és el patrimoni natural del riu Ter que
singularitza la nostra ciutat i li dóna vida i futur.
Estem davant un moment de grans canvis socials. La política busca un nou model de
funcionament i de participació que sigui transversal i en xarxa, amb lideratges distribuïts. És
una oportunitat que ens brinden les noves generacions amb els models participatius que
formen part del seu entorn quotidià. Hem de fer possible espais on la participació esdevingui
un motor per treballar pel bé comú, però també per desenvolupar-se personalment, que
acompleixi una funció educativa per a la ciutadania, d’implicació i coresponsabilitat en la gestió
pública, de protagonisme real, actiu i pro positiu.
Avui que encetem una nova legislatura, desitgem que entre tots i totes sapiguem trobar la
manera de dignificar la política i puguem retornar la confiança que ens ha fet la ciutadania
amb la nostra dedicació i rendint comptes de la feina feta.

