Ha arribat el moment d'acabar
la feina que vam començar
el 1-Oct, lligar el sac i dir
República!
Soc en Lluís Roset i Vila, de 58 anys, pare d'una filla de 23 i soc fill d'un
rubinenc de tota la vida, de Cal Cabrer.
El meu pare era un gran fuster, d'ell vaig aprendre que la feina sempre es fa
ben feta, s'acaba a temps i es no compten les hores ni l'esforç fins que
escoltes que et diuen: Molt bona feina!
Com us podeu imaginar, he estat un pencaire tota la vida i ara vull treballar
d'alcalde! I que d'aquí quatre anys em digueu: Has fet molt bona feina!
Però no penso fer-ho pas sol, per això m'he apuntat a un projecte
engrescador: Primàries Rubí per a la República Catalana!
La República és un nou model econòmic, just, sostenible i ecològic, arrelat al
territori, basat en el bé comú, la cooperació i l’equitat, en definitiva, un model
al servei de les persones i no dels capitals.
Com a primera mesura, l’ajuntament ha de predicar donant exemple i, tot
seguit, ha d'auditar totes les empreses proveïdores, que formen part de l'Ibex
35, per promoure entre la ciutadania alternatives de consum responsable i
que no malmetin la economia del poble per enriquir a elits financeres, que
només busquen augmentar els beneficis passant pel damunt de la gent .
Cal impulsar les energies verdes a l’àmbit municipal i el consum de productes
de proximitat. La fiscalitat municipal ha de ser socialment més justa. Cal
promoure el transport públic urbà i interurbà a preus socials. La neteja i
gestió de residus han de ser molt millorades. S'han acabat els túnels de llum.
República és horitzó, és futur, el nostre i dels nostres fills. Hem vingut a
treballar i a fer molt bona feina a Rubí. Visca la terra!
www.lluisroset.cat

