Enric Forés, escollit candidat d’ERC a Sant Gregori
El 23 de novembre de 2018 la secció local d’ERC Sant Gregori va
celebrar una assemblea en què, per unanimitat, es va escollir Enric
Forés com a candidat a les eleccions municipals del maig de 2019.
A l’assemblea hi estaven convocats els militants, amics i simpatitzants d’ERC al municipi, tots ells amb dret a vot. Tots van donar
suport a la candidatura de Forés, l’única que es va presentar.
Enric Forés va dir: «Volem un Sant Gregori per a tothom. I això vol
dir facilitar un habitatge assequible per a tothom. I vol dir fer possible un increment substancial dels processos participatius. I tot això,
portant la transparència com a emblema».
D’aquesta manera, Enric Forés, de 56 anys, gerent de la distribuïdora de gas GLP, ha agafat el relleu com a alcaldable del grup municipal a Josep Vidal, a qui ja va substituir en el Consistori durant aquest
mandat. Alhora, juntament amb Cristina Ribas, continuarà liderant el
grup municipal a l’Ajuntament de Sant Gregori.
Gràcies per participar en l’enquesta del teu programa electoral!
A inicis del mes de febrer, el nostre grup municipal va elaborar i
enviar una enquesta anònima per als veïns i veïnes del municipi per
fer-los partícips en la confecció del programa electoral.
Valorem molt positivament la resposta que ha tingut aquesta iniciativa entre la població, i aprofitem aquest espai per donar gràcies a les
persones i entitats del municipi que hi han participat compartint les
seves propostes i suggeriments.
Estem analitzant els resultats de les enquestes, i valorant i debatent
les propostes que ens van arribant, per construir un programa electoral que s’ajusti a les necessitats reals del municipi.
Si no heu rebut l’enquesta a la vostra bústia i voleu participar-hi,
escriviu-nos a esquerra.santgregori@gmail.com, al WhatsApp
609307686 o demaneu-la a qualsevol dels nostres membres.
Volem un Sant Gregori per a tothom
En el Ple del dia 14 de gener de 2019 vam tornar a dir «no» a la modificació del POUM, que busca afavorir econòmicament empreses
constructores d’habitatges en detriment del dret d’accés a l’habitatge del jovent del municipi.
Hi ha tres illes de cases al sector de Can Serra que, segons el
POUM, es van qualificar per permetre-hi la construcció de cases en
filera, una tipologia d’habitatge a un preu més assequible.
Atesa aquesta circumstància, una empresa coneguda al municipi
que es dedica a la construcció d’habitatges va proposar a l’equip de
govern del PDeCat que es modifiqués el POUM de tal manera que
es canviés la qualificació d’aquestes illes de cases per únicament
permetre (i seguir permetent) la construcció d’habitatges unifamiliars aparellats que, com bé se sap, tenen un preu més elevat. El
PDeCat va acceptar la proposta.
Tant l’aprovació inicial d’aquesta modificació com la provisional han
estat possibles gràcies a la majoria absoluta de la qual gaudeix
l’equip de govern del PDeCat. En ambdues ocasions, tant ERC Sant
Gregori com la CUP hi vam votar en contra.
Quines conseqüències comporta aquesta modificació del
POUM per al futur del nostre municipi?
A curt termini:
- S’evidencia que els interessos econòmics i personals d’un particular prevalen sobre els interessos del nostre municipi.
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- Es fa palès que una norma tan important per un municipi com és el
POUM pot veure’s alterada per la simple proposta de modificació
d’un particular, motivat únicament per construir i vendre habitatges a
un preu com més elevat millor.
- A menys densitat d’habitatges, més s’encareixen els serveis de
manteniment d’infraestructures.
- En una mateixa superfície urbanitzada, el cost de manteniment de
voreres, paviment, enjardinat, enllumenat, neteja i clavegueram s’ha
de repartir entre menys població.
- Com menys contribuents hi ha, més contribució s’ha de fer. El poble s’encareix per a qualsevol persona que hi visqui o hi vulgui viure.
A llarg termini:
- Com més habitatges unifamiliars hi hagi, més dificultats tindrà el
jovent del nostre municipi per accedir a un habitatge. L’equip de govern no tampoc està treballant per resoldre el problema de l’habitatge construint-ne més en règim de protecció oficial.
- Acabem d’hipotecar el futur dels nostres fills i filles reduint-los, encara més, les possibilitats de seguir vivint al nostre municipi. Actualment, molts d’ells ja es veuen abocats a marxar.
Aquesta dificultat d’accedir a l’habitatge al municipi ja ha quedat reflectida de forma manifesta en l’estudi sobre necessitat d’habitatge
que va endegar l’Ajuntament durant l’any 2018.
Seguim manifestant que aquest no és el model de municipi que defensem, i vam tornar a traslladar la nostra indignació davant l’escàndol que suposa l’aprovació d’aquesta modificació del POUM.
Viure al nostre municipi ha de ser una opció, no un luxe!
Ja ha començat el judici farsa contra l’independentisme
Des del 12 de febrer s’està celebrant el judici als presos
i preses polítiques, un judici que vulnera drets fonamentals i persegueix l’independentisme. És un judici polític
atesa la incapacitat de l’Estat espanyol de resoldre per
la via política les qüestions de caire polític.
És inacceptable que persones demòcrates i pacifistes siguin acusades de delictes de rebel·lió, sedició, desobediència o malversació.
Denunciem la manca de condicions i garanties en i per la defensa
dels processats i processades, que s’agreuja a conseqüència de la
situació de presó provisional en què es troben la majoria d’ells i elles.
Una presó provisional que es configura com una condemna avançada atès que resulta absolutament injustificada, i que demostra que
s’inspira en la venjança i no en la justícia.
Denunciem també la instrumentalització política de la justícia que
està duent a terme l’Estat espanyol contra els dirigents independentistes.
Manifestem que la judicialització de la política dificulta i bloqueja la
situació política i social, i en cap cas ofereix solucions. Per aquest
motiu, demanem als diferents poders de l’Estat espanyol que respectin el poble de Catalunya, les persones que l’integren, els seus
drets individuals i col·lectius i les decisions que lliurement i democràticament adoptin.
Exigim l’alliberament immediat de Carme Forcadell, Dolors
Bassa, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi
Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Joaquim Forn.
Salut, República i un Sant Gregori per a tothom!
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