Engeguem el curs
El setembre passat, es va celebrar el primer ple
ordinari d’aquest curs 2019-2020. Com cada
any, l’equip de govern va presentar les ordenances fiscals, que enguany han mostrat una
crescuda notable en molts àmbits. Malgrat que
l’equip de govern al·lega que aquesta crescuda
és deguda als augments de sou que pertoquen
als treballadors municipals, nosaltres creiem que es podria haver evitat amb una bona gestió des del consistori.
Ens agradaria destacar l’augment de la taxa per subministrament d’aigua, un servei que, segons el nostre parer, hauria de
gestionar el mateix Ajuntament però que al nostre municipi és
gestionat per una empresa privada.
També hi ha l’augment de l’impost sobre béns immobles (IBI).
Des de la CUP, vam proposar que s’incrementés per trams i
que es fes segons un coeficient aplicat per l’Ajuntament segons el valor cadastral, en el sentit que qui tingui més, pagui
més. Lamentem que l’equip de govern no acceptés la nostra
proposta.
Alhora, es va presentar el calendari del procés del pressupost
participatiu 2019-2020 per obrir la convocatòria. Aquesta vegada s’hi destinaran 25.000 €.
Des de la CUP vam demanar que es convoqués la comissió
de participació per establir les bases i tractar el procés amb
el rigor que es mereix. També es va demanar que es redacti el
ROM (Reglament Orgànic Municipal) aprovat el 2015, que és
el document necessari per establir les normes de la participació ciutadana.
També es va aprovar definitivament la modificació puntual núm.
3 del POUM, que, com anem denunciant des de fa temps, provoca un encariment en el preu de venda de les cases i consegüentment augmenta la dificultat d’accés a l’habitatge de les
classes populars.

Estiu
Volem aprofitar que l’estiu ha acabat fa poc per
fer una reflexió respecte a la piscina municipal i
la seva gestió. Comencem recordant que des
de la CUP pensem que aquesta gestió hauria
de ser pública i que s’haurien de remunicipalitzar els serveis de l’Ajuntament que es gestionen
privadament, començant pels més bàsics: aigua,
menjador escolar… i acabant pels no tan bàsics, com la piscina.
Però avui volem fer públic un problema de vulneració de drets.
Ens hem trobat que alguns socorristes –i no és el primer any–
ni entenen el català ni fan cap esforç per fer-ho.
Com a usuaris d’un servei públic tenim el dret que ens entenguin en la nostra llengua. I en aquest cas, tractant-se d’un
servei crític que pot comportar haver d’actuar en emergències
amb menors involucrats que encara no saben parlar en castellà,
pensem que la situació no és acceptable.
Ja no demanem, com seria normal, que ens atenguin en català,
sinó simplement que ens entenguin. Si són persones vingudes

8

de fora, es poden fer cursos de formació, però seguir com fins
ara implica que continuem permetent que s’arraconi el català.
Implica que els nostres joves i no tan joves interioritzin que l’única llengua realment important, la imprescindible, és el castellà.
Per tant, instem l’equip de govern a impulsar els canvis oportuns en les condicions de contractació d’aquest servei per garantir els drets dels catalanoparlants.

La repressió no ens atura!
Davant les detencions del dilluns 23
de setembre a diverses comarques
contra membres dels CDR, mostrem
la nostra solidaritat amb les persones
detingudes.
Denunciem la criminalització de la dissidència, la construcció de relats ficticis i la voluntat d’inocular
la por entre la població. Quan queden pocs dies per al segon
aniversari de l’1-O i la més que probable publicació de les sentències del judici del Tribunal Suprem, l’Estat espanyol torna a
treure’s la careta i mostrar la seva autèntica columna vertebral:
la negació de drets.
Finalment, fem una crida a l’organització política per continuar
avançant. Només lluitant tenim futur, i cal desplegar aquesta
acció política i la desobediència en tots els àmbits de lluita
per una vida digna. Només amb un poble organitzat i mobilitzat
podrem acumular forces per poder tornar a exercir el nostre
dret a l’autodeterminació. Solidaritzem-nos, organitzem-nos,
mobilitzem-nos!

Eleccions 10N
Vivim un moment d’excepcionalitat política, i la
CUP fem un pas endavant per a l’amnistia, l’autodeterminació i el reconeixement de tots els
drets. Per això hem decidit plegades anar a les
eleccions del 10N.
No hem vingut a garantir cap governabilitat,
sinó a impugnar la repressió i la manca de democràcia, i a treballar perquè deixin en pau totes les que pateixen la cara més fosca de l’estat espanyol i de la troika.
No ha estat una decisió fàcil. En temps de repressió política a
tots els nivells, assumim la responsabilitat de plantar cara als
que van en contra dels interessos del poble.
La responsabilitat és altíssima, i per això necessitem la força de
tothom per anar a impugnar el règim!

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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