Hem presentat les nostres propostes per al PUOSC 2020-2024
El dia 2 de setembre es va publicar al DOGC l’obertura de la
convocatòria PUOSC 2020-2024, una línia important de subvencions per als ens locals a la qual l’Ajuntament de Sant Gregori es podia acollir.
El nostre grup va considerar la importància d’aquesta línia d’ajudes per al municipi de Sant Gregori, i va presentar a l’equip de
govern i resta de grups municipals una proposta de projectes
per sol·licitar aquesta subvenció:
1. Crear una xarxa ciclovial arranjant el torrent Vidal per vertebrar
la zona de La Pineda amb la zona esportiva, els comerços i els
centres educatius;
2. Arranjar un espai municipal de manera que esdevingui un punt

de trobada intergeneracional i que afavoreixi la cohesió social
del municipi; i,
3. Adaptar o construir un espai perquè les entitats municipals
disposin d’un lloc exclusiu per reunir-se, treballar i desar el seu
material, i dotar-los de la tecnologia i infraestructura necessàries per a aquestes finalitats.
L’Ajuntament de Sant Gregori s’ha presentat a aquesta convocatòria amb unes altres propostes. Val a dir que algunes són
molt similars a les proposades per ERC, i d’altres s’ajusten al
nostre programa electoral. Tot i així, hem manifestat a l’equip de
govern la nostra voluntat de sumar en aquest projecte i participar-hi activament.

25-N, Dia internacional per a l’eradicació de la violència contra les dones
Avui i cada dia volem manifestar el nostre rebuig contra
qualsevol tipus de violència masclista i fer un pas més
en el compromís per eradicar aquesta vulneració dels
Drets Humans.
Volem denunciar fermament la violència que pateixen
les dones i que es manifesta de moltes maneres com una conseqüència, i un instrument alhora, de la desigualtat entre homes
i dones, i de les relacions de dominació que existeixen.
La violència masclista inclou la violència sexual, la violència
econòmica, la violència simbòlica i totes aquelles situacions de
discriminació patides per les dones pel simple fet de ser-ho. I
que no diferencia entre edats, classes socials, procedències o
altres estructures socials. El degoteig constant d’assassinats
no és més que la punta de l’iceberg d’una problemàtica estructural de la nostra societat. Aquest any s’han produït 32 feminicidis als Països Catalans.

I és per això que volem un estat amb una base feminista, una
República Catalana que prioritzi acabar amb les violències envers les dones, i no només els casos més visibles, com els
assassinats i les violacions, sinó també les violències quotidianes que passen més desapercebudes i que són més difícils
d’atacar però que legitimen i reforcen un sistema discriminatori.
Volem una República Catalana amb polítiques públiques encaminades a la prevenció centrada en l’educació afectivo-sexual
que generi noves maneres de relacionar-se.
L’única manera d’assolir els nostres objectius feministes és implicant-nos, transformant-nos en agents transformadors, des de la
ciutadania fins a les institucions públiques, per garantir els drets
de les dones i la denúncia de les violències masclistes. Volem
una societat de dones i homes lliures en què la violència contra
les dones en cap cas estigui legitimada sinó que es condemni i
es rebutgi. Perquè les dones volem ser lliures, no valentes.

Resultat de la consulta a la militància sobre la investidura
de Pedro Sánchez
El dia 25 de novembre la militància d’Esquerra Republicana de
Catalunya va respondre a una consulta electrònica políticament
vinculant plantejada des de l’executiva, en la qual es consultava
sobre la investidura de Pedro Sánchez per determinar així la posició del partit.
El resultat, amb una participació rècord del 70 %, va ser de rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un
acord per abordar el conflicte polític amb l’Estat a través d’una
mesa de negociació. Aquest resultat va ser avalat amb un 94,6 %
de vots afirmatius.
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Aquesta és la nostra manera d’entendre la política, des de les bases cap a dalt, i fomentant la participació de tota la militància.
És la força d’un partit independentista, d’esquerres i amb 88 anys
d’història.
Recordeu que ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter
i, si ens voleu fer arribar la vostra opinió, també podeu utilitzar el
correu esquerra.santgregori@gmail.com.
#UnSantGregoriPerATothom!
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