Ple ordinari
El dia 16 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 2021. El nostre vot va ser abstenció.
Som conscients que es tracta d’uns pressupostos molt complicats en vista de la situació actual, però no se’ns ha convidat a col·laborar-hi activament, i creiem que una qüestió tan
important hauria de ser més oberta i participativa. Pensem
que hi hauria d’haver més implicació social, de manera que
el poble pogués decidir en què s’inverteixen els seus diners.

Porta
P a porta

Al ple ordinari de novembre també es va aprovar, per
unanimitat dels grups municipals, la implementació
p de la recollida selectiva a través del porta a porta al
municipi. La legislatura passada ja vam presentar una
moció que animava l’equip de govern a fer aquest canvi de
sistema. Així, ens posem a disposició de l’Ajuntament per donar empenta a aquest nou sistema de recollida de deixalles.
Tot i no ser dels primers municipis que aplica aquest sistema
de recollida de residus, cal reconèixer que és una aposta valenta i necessària per al medi ambient. I cal tenir en compte
que l’augment en els costos de la recollida amb un grau baix
de reciclatge van en augment any rere any. Creiem necessària
una bona educació i un canvi d’hàbits col·lectiu en aquest sentit, i per això des del nostre grup municipal ens oferim a l’equip
de govern i a la ciutadania en general per ajudar en el que faci
falta perquè el municipi s’adapti a aquest nou sistema.
Al nostre poble, amb el sistema actual, la recollida selectiva arriba al 42 %, xifra que queda lluny dels objectius de la Directiva
2008/98/CE i del PRECAT (Programa general de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya). El sistema porta a
porta és el més eficient i, al mateix temps, és el més econòmic.
Aplaudim qualsevol iniciativa que aconsegueixi recuperar un
percentatge més elevat de residus, però alhora pensem que
també caldria posar el focus en l’origen d’aquests: en primer
lloc cal reduir tant el consum en general com la quantitat
d’envasos en concret; en segon lloc, reutilitzar; i, finalment,
com a mal menor, reciclar. No es pot responsabilitzar únicament els consumidors en el tema dels residus, com si els
productors no fossin part del problema.
T
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El 25 de novembre de 2020 és el dia internacional contra les violències masclistes. Però
aquest ha estat un altre any en què hem hagut
de reivindicar les víctimes de feminicidis. Des
del gener fins al novembre de 2020 hi ha hagut, només a Catalunya, dotze dones assassinades.
La violència masclista ens assetja en tots els àmbits de les nostres vides com a dones: es materialitza en la violència física dins
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les relacions interpersonals i reprèn la seva tasca en la marginació i el menyspreu en els àmbits institucionals, relegant-nos a la
dependència econòmica i a l’empobriment respecte als nostres
companys homes. La resposta implica eliminar la violència estructural i combatre, organitzades, el sistema patriarcal.
Prenem el feminisme per canviar-ho tot. No pararem fins a
assolir-ho. Val la pena viure.

Pa, sostre, comunitat
12 punts per evitar l’apocalipsi:

1. Reforç dels hospitals i millora de les condicions laborals
del personal sanitari.
2. Reforç dels centres d’atenció primària i dels rastrejadors.
3. Unitats mòbils d’atenció COVID, no pas unitats de
control policial i sancions.
4. Reforç del professorat i suport a l’alumnat més precari.
5. Més freqüència de línies de metro, bus i rodalies.
6. Suspensió dels desnonaments i habitatge públic.
7. Reforç dels serveis socials per descongestionar sol·licituds.
8. Espais i cobertura econòmica per a quarantenes segures
i Renda Bàsica Universal.
9. Política comunicativa anti-rumors. No a l’estigmatització.
10. Cures especials per a la salut mental, diversitat funcional, la gent gran i criatures.
11. Reforç de l’atenció a les víctimes de violència masclista.
12. Regularització de totes les persones que sobreviuen en
una situació administrativa irregular per una Llei d’estrangeria racista, tancament dels CIE i fi de les deportacions.
Menys culpabilització individualitzada i més responsabilitat
política i social.

Cuidem-nos
Així doncs, acomiadem un any dur en què la lluita col·lectiva
és més necessària que mai, per a tots i totes, per un present
i un futur més digne i més lliure.
Recordeu que tots podem generar un impacte positiu
a la nostra societat. Aquestes festes, dintre les possibilitats de cadascú, procurem consumir producte local,
comprar a botigues del barri, regalar cultura... Fem un
c
consum responsable.
Des de la CUP de Sant Gregori us volem desitjar a tots i a
totes unes Bones Festes i molta salut! Cuidem-nos.
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 recordar-vos que les nostres assemblees
sempre són obertes.
Twitter: https://twitter.com/CUPSG
Facebook: https://www.facebook.com/CUPSantGregori
Web: http://santgregori.cup.cat/
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