Esquerra Republicana i medi
ambient
&l noTtre municipi tamCÀ Wa reTultar afectat durant el temporal
(lÉria finT al punt Rue elT danZ ocaTionatT Wan Ter TuperiorT
alT 700.000 euroT.
&n plena emerg¿ncia clim·tica Wolem promoure un model de
municipi que sigui mediambientalment sostenible, integral i innovador Rue compagini el deTenWolupament econÉmic i el reTpecte a la protecció d’un entorn natural de Rualitat
i Rue apoTti per la ToTteniCilitat la minimit[ació i tranTformació
del reTidu impulTant el deTenWolupament d’energieT renoWaCleT
i l’autoconTum.
&n un planeta en Ru¿ elT recurToT naturalT Tón finitT i el canWi clim·tic ÀT un fet la 3epúClica tindr· el deure i la reTponTaCilitat de
canWiar cap a un model productiu ToTteniCle i de conTum reTponTaCle Rue garanteiYi leT neceTTitatT de leT generacionT futureT.
1er tot aiYÉ cal repenTar una eTtrat¿gia energ¿tica i de futur
ToTteniCle Rue preTerWi i geTtioni el medi i Rue deT de l’·mCit
municipal eT lluiti efectiWament contra el canWi clim·tic per garantir un model de deTenWolupament local ToTteniCle.

8M, Dia Internacional de la Dona
&Ttem completament decidideT a portar la perTpectiWa de g¿nere a toteT leT polítiRueT púCliRueT amC l’oCKectiu de promoure la
igualtat entre elT g¿nereT i l’empoderament femení.
$om diu la Marta 3oWira no Wolem eTtar en política per Ter mereT
eTpectadoreT Tinó Rue Ii Wolem Ter per decidir i per repreTentar
tamCÀ la Tocietat.
5enim per daWant moltT repteT per Tuperar com la Yacra de la
Wiol¿ncia maTcliTta o la CretYa Talarial entre altreT. 1er aiYÉ reiWindiRuem Rue
. $al Ter feminiTta cada dia.
2. /o podem tolerar ni una dona mÀT aTTaTTinada.
. -eT doneT Ian de poder decidir lliurement Ti Wolen mantenir
relacionT TeYualT Ruan on com i amC Rui.
. -eT doneT Ian de tenir leT mateiYeT oportunitatT laCoralT Rue
elT IomeT.
. $al trencar eTtereotipT no Ii Ia feineT ni taTRueT de doneT.
)em de treCallar per la correTponTaCilitat entre IomeT i doneT.
6. -eT doneT tenen un riTc maKor d’eTtar en Tituació de poCreTa.
7. -eT doneT T’Ian de poder eYpreTTar lliurement i Ter eTcoltadeT
arreu.
. -eT doneT tenen dret a decidir ToCre el Teu propi coT i a una
maternitat lliure i Tegura.
. -a coTificació de leT doneT T’Ia d’acaCar
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0. )em de comCatre leT pr·ctiRueT anacrÉniRueT com el matrimoni forçat.
Cal ser feminista cada dia. 1erRu¿ el feminiTme ÀT una lluita
per Tumar dretT no per reTtar-ne. &n definitiWa el feminiTme ÀT
una lluita per la igualtat

La crisi sanitària del Covid-19
%aWant la incerteTa de la Tituació eYcepcional en Ru¿ enT troCem
mentre eTcriWim aRueTteT línieT Wolem aprofitar aRueTt eTpai per
fer un reconeiYement a toteT leT perToneT Rue d’alguna manera o
altra i en la meTura de leT TeWeT poTTiCilitatT eTtan contriCuint a
la lluita contra la pand¿mia generada pel $oWid-. 5amCÀ Wolem
fer arribar els nostres millors desitjos als afectats, els seus
familiars i amics.
&Tpecialment i amC molt d’afecte donem gràcies a totes les
persones del municipi que han participat a les diferents
iniciatives que s’han endegat per elaborar i recollir mascaretes de roba i material necessari per als professionals sanitaris. Alhora, volem per felicitar les nenes i nens del municipi que han fet anys durant el període de confinament.
" leT perToneT Rue Ian coTit leT maTcareteT a Rui Ia proporcionat material Tanitari de forma altruiTta alT memCreT de l’"TTociació de 7oluntariT de 1rotecció $iWil de 4ant (regori Rue T’Ian
ocupat de recollir i diTtriCuir aRueTt material i de fer un Yic mÀT
agradaCleT elT aniWerTariT d’algunT infantT i a totIom Rui Ia participat d’aRueTteT iniciatiWeT moltes gràcies!
%’altra Canda Wolem informar-WoT Rue el dia 7 de març el noTtre
grup municipal Wa traTlladar a l’eRuip de goWern un reguit[ell de
propostes per mitigar l’impacte econòmic a les famílies i
empresaris del municipi a conTeRÓ¿ncia d’aRueTta criTi Tanit·ria entre leT RualT deTtaRuem
. Modificació del calendari del contriCuent per aKornar io fraccionar elT pagamentT.
2. 4uTpenTió temporal de RuoteT de TerWeiT municipalT no preTtatT mentre T’allargui l’eTtat d’alarma.
. $ongelació delT procedimentT de coCrament iniciatT per la Wia
eYecutiWa.
. "KudeT al lloguer per a famílieT Rue puguin acreditar una reducció delT TeuT ingreTToT aplicaCle alT lloguerT entre particularT
i TocialT.
. "Wançament a compte delT pagamentT a proWeÆdorT de TerWeiT
i oCreT amC contracteT WigentT per eWitar Rue eT trenRui la cadena de pagamentT.
6. (arantir la continuÆtat en la contractació púClica d’oCreT i TerWeiT preWiTtoT per a l’eYercici 2020.
7. %eTtinar aKudeT per coCrir la Ruota d’*B* al petit comerç Rue Ia
reTtat tancat durant l’eTtat d’alarma.
. &laCorar i aproWar un 1la de 3eactiWació &conÉmica -ocal.
3ecordeu Rue enT podeu troCar a *nTtagram 'aceCooL i 5Xitter i
Rue Ti enT Woleu fer arriCar la WoTtra opinió podeu fer-Io al correu
esquerra.santgregori@gmail.com.
6n4ant(regori1er"5otIom
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