Darrer ple
El dia 18 de novembre es va celebrar el darrer
ple ordinari d’aquest any. L’equip de govern va dur
a debat l’aprovació dels pressupostos municipals
per a l’exercici 2020. Hi vam votar en contra.
Primerament, no se’ns ha convidat a col·laborar-hi activament,
i nosaltres creiem que una qüestió tan important ha de ser
més oberta i participativa. A més, considerem que es tracta
d’uns pressupostos continuistes que no busquen resoldre les
problemàtiques reals de la ciutadania. Pensem que hi hauria
d’haver més implicació social, perquè el poble pogués decidir
en què s’inverteixen els seus diners.
Per altra banda, cal destacar que finalment s’han regularitzat els sous dels treballadors municipals. Celebrem que els
treballadors rebin el que els pertoca però, tot i això, cal destacar que aquesta regularització no es deu a una bona gestió per part de l’equip de govern, sinó que aquests diners
surten directament de l’increment de les ordenances fiscals.

Girona 2030
En aquest mateix ple, nosaltres vam presentar
també una moció per a l’adhesió a la taula de
treball
que ha d’elaborar el pla estratègic «Git
rona 2030». Aquest projecte proposa iniciar el
disseny estratègic de Girona de cara al 2030. És
una idea pensada no només per a la ciutat sinó també per
als municipis que formen l’àrea urbana, entre els quals hi ha
Sant Gregori.
Es tracta d’un projecte que mira al futur, a la ciutat que cuida, justa, participativa i sostenible; que practica la política
no pas entesa a través de partidismes sinó a partir de consensos. Per això, «Girona 2030» és un projecte per asseure
plegats municipis, actors cívics, socials i econòmics i, evidentment, la ciutadania, per traçar la Girona del futur.
Aquesta proposta va ser aprovada amb el vot favorable de
tots els partits del consistori. Creiem que no hi ha repte més
bonic i més interessant per a aquells que volem reivindicar el
municipalisme i la política com a art de la democràcia i de la
justícia com a eina útil al servei de la justícia social.

25N
Com ja sabeu, el 25 de novembre passat va ser el
Dia internacional contra les violències masclistes.
Tenim una xifra alarmant de feminicidis als Països

Catalans: 32 dones mortes pel fet de ser-ho; 32 dones mortes en mans del patriarcat. I aquesta xifra és només la punta
de l’iceberg, l’expressió més visible i irreversible de les violències que patim.
I percebem amb una ràbia enorme que, malgrat els 32 feminicidis, sembla que tot pugui seguir amb normalitat, com si
no passés res cada vegada que ens assabentem que una
altra dona ha estat assassinada pel fet de ser dona.
Davant d’això, trobem unes institucions públiques amb un
sistema judicial que juga de part seva, que ens revictimitza i
culpabilitza, i que en cap cas ens protegeix.
En aquest context en què tant al carrer com a les institucions el feixisme avança, i posa les feministes i les dones en
general en el punt de mira, és més important que mai que no
fem un pas enrere. Per molt que diguin que volen protegirnos i proposin cadenes perpètues per als agressors, tenim
clar que la solució no passa per aquí, i que ells són part del
problema. El que volem és el relat, no penes més dures; la
qüestió no és si són 10, 20 o 30 anys a la presó, sinó que
volem reparació. Volem acabar amb la impunitat, amb la persecució a aquelles que s’atreveixen a denunciar. Volem que
es reconegui que una violació és una violació i no un abús, i
que la violència masclista és això: violència masclista.
Arribem a un altre 25 de novembre i tot sembla que continua
igual. Però sabem que no és així. Venim de dos anys de vagues generals massives pel 8 de març, de grans respostes
a agressions sexuals, de creació de molts espais feministes,
de més organització i de més força. Perquè sabem la força
que tenim, i veiem que és el moment de fer un pas endavant.
Ens tenim a nosaltres, i colze a colze donarem resposta a
totes les violències.
Sabem que no som ni submises ni obedients. Practicant l’autodefensa feminista col·lectivament i arribant allà on ningú
dona una resposta, juntes destruirem el patriarcat i el capitalisme. Organitzades barri a barri, poble a poble i plantant cara.
JUNTES DESTRUÏM L’ICEBERG

Per acabar, volem agrair-vos de nou el suport
rebut, les peticions, els suggeriments i les idees
que ens heu fet arribar per seguir enfortint la
unitat popular, i volem recordar-vos també que
les nostres assemblees sempre són obertes:
ens trobareu els divendres abans de cada ple al centre cívic.
Twitter: https://twitter.com/CUPSG
Facebook: https://www.facebook.com/CUPSantGregori
Web: http://santgregori.cup.cat/
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