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Feminisme per canviar-ho tot

Hem decidit que aquesta legislatura vinent, 20192022, ens tornarem a presentar. Tenim previst
fer pública la nostra candidatura a les eleccions municipals ben aviat. Volem reiterar que
el més important per a nosaltres, més enllà de
les persones que encapçalen la llista, són les
idees que defensem.
Tenim previst convocar una assemblea oberta en què tothom que tingui ganes de col·laborar, presentar idees, expressar dubtes o formular preguntes pugui fer-ho.
El nostre programa electoral seguirà en la mateixa línia que
l’anterior, convençuts que amb la vostra col·laboració la política municipal pot ser diferent: a peu de carrer, mantenint l’acció política popular i defensant les diferents lluites dels moviments i col·lectius socials, polítics i culturals. Entre totes, tot.

Volem manifestar el nostre suport i la nostra participació en la Vaga General Feminista del dia
8 de març, per difondre aquesta reivindicació,
per a la dignificació dels sectors laborals més
feminitzats i per a la socialització de les tasques
de cura i reproductives que històricament han estat relegades a les dones. Per
descomptat, també volem mostrar l’absolut rebuig a
les violències masclistes a les quals ens trobem sotmeses
les dones, i les agressions al col·lectiu LGTBIQ, i condemnem la impunitat judicial, ja que considerem que els assassinats i la violència física només són la punta de l’iceberg
del problema i no es tenen en compte les altres mostres de
violència estructural que formen aquest sistema patriarcal.
La lluita feminista és una lluita diària, i encara estem molt
lluny, com a societat, de la igualtat de gènere que defensem.
Així, i des d’aquesta mirada, lluitem per construir uns municipis i uns Països Catalans feministes.

El judici del procés
Com tothom sap, el dia 12 de febrer va començar
el judici als presos i a les preses polítics.
Com s’ha anat veient en la fase de les declaracions dels encausats i encausades, i fins i tot
en la fase de testimonis, la farsa promoguda
per l’Estat espanyol i la seva
maquinària per dur a terme aquest judici no s’aguanta per
enlloc. Les acusacions de rebel·lió i sedició pràcticament no
han aparegut en el relat de cap de les acusacions, i això és
significatiu.
Volem destacar la valentia de tots i totes les encausades, i
donar-los les gràcies perquè són els caps de turc de tot plegat, i estan essent jutjats en nom de tots els que estem a favor del dret a l’autodeterminació, és a dir, més de 2.000.000
persones.
Finalment, ens preguntem com pot ser que, en un estat de
dret i democràtic, l’acusació particular pugui ser un partit
xenòfob i feixista, i les acusades siguin persones que només
han promogut una votació?
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Transparència
Tal com vàrem fer en la primera part d’aquest
mandat, és a dir, els dos primers anys, en què
la Paula i l’Oriol van ocupar els càrrecs de regidors, també fem públics els imports percebuts
pels regidors per part de l’Ajuntament. Es tracta de les
indemnitzacions d’assistència a plens i de les comissions remunerades que han tingut lloc entre el 25 d’agost
de 2017 i el 12
de febrer de 2018:
Ingressos Josep: 1.020,00 €
Ingressos Pau: 1.504,75 €
També volem recordar que els regidors donen el 100 % de
les percepcions: un 10 % a la CUP nacional i l’altre 90 % a
l’assemblea local, que posteriorment decideix què fer-ne. Tal
com vam fer amb els anteriors regidors, un cop acabada la
legislatura i tinguem en mà els números finals, l’assemblea
decidirà com i on aniran dirigits aquests diners (procés participatiu, caixa de resistència, etc.).

Us recordem un cop més que estem a la vostra
disposició per escoltar les vostres necessitats i
suggeriments per fer de Sant Gregori un poble
millor. També volem animar-vos a assistir a les
nostres assemblees o a contactar amb nosaltres a través del
nostre Facebook /CUPSantGregori, a Twitter @CUPSG o
a la nostra adreça electrònica santgregori@cup.cat.
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