Nova «normalitat»

Neteges de les lleres fluvials

Aquests darrers mesos han estat marcats per la situació d’excepcionalitat que estem vivint. Els esforços
que ha destinat tota la ciutadania per poder seguir
endavant han evidenciat que teixir la unitat popular
és la fórmula per enfortir-nos organitzativament, i per
dibuixar l’alternativa socialista i feminista als Països Catalans, basada en el poder del poble organitzat.
Tot i les dificultats, des del Consistori s’ha vetllat per poder donar
resposta a les necessitats del municipi; es va crear una comissió
per afrontar les adversitats i adaptar totes les activitats de lleure,
estiuenques i festives a aquesta nova normalitat que tan poc ens
agrada. Res no hauria estat possible sense la col·laboració de tots
els agents. Des d’aquí volem donar les gràcies de nou a treballadores municipals, entitats, associacions i treballadores dels casals
municipals, comissions de festes, personal sanitari i educatiu, personal de botigues i supermercats, pagesia, transportistes, etc.

Durant els mesos de confinament es van fer diverses actuacions
qüestionables a les lleres fluvials d’arreu del territori per part de
l’ACA. Tot i que l’Agència defensa que els cursos fluvials són de
fàcil regeneració, molts ecologistes defensen que els impactes
d’aquestes actuacions són de primera magnitud, ja que afecten
espècies i espais naturals protegits en època de cria i converteixen
els rius en simples canals.
Aquesta moció, nascuda a partir de la Plataforma Salvem els Rius
per part dels Ecologistes de Catalunya, tenia quatre eixos: per una
banda, revisar les actuacions del nostre municipi, moltes de les
quals denunciades a les xarxes i a la mateixa Plataforma; per altra,
reclamar que les actuacions es facin fora d’època de reproducció
tant com sigui possible; potenciar el paper dels ambientòlegs; i
solidaritzar-se amb els municipis greument afectats.
Malauradament la moció no va prosperar, ja que va rebre els vots
en contra de l’equip de govern.

Ple ordinari

11 de setembre

Al juliol es va celebrar el Ple ordinari, marcat
per dues propostes notables de l’equip de govern: per una banda, l’operació de crèdit d’inversions que ja s’havia anunciat; una operació
que suposarà un endeutament d’un 75 % per
al nostre municipi en una situació peculiarment delicada; i per altra, una nova modificació
«puntual» del POUM. Cap de les propostes ha
considerat la participació ciutadana. Ni ho preveuen ni ho troben
necessari.
Pel que fa a la modificació del POUM, recordem que fa anys vam
denunciar la sospita d’una operació especulativa relacionada amb
uns terrenys municipals que va adquirir l’exalcalde del poble a través d’una modificació. Per tant, quan ens trobem davant d’una situació semblant ens veiem obligats a preguntar-nos a qui beneficien
aquestes modificacions, per poder extreure’n conclusions.
Una de les modificacions més qüestionables permet fer efectiva
la permuta de Can Frenca (antic Can Ribas) per un solar de Can
Serra. L’Ajuntament adquireix la finca, que actualment és d’una empresa d’activitat immobiliària, a canvi d’un solar a l’inici del poble
i d’una part econòmica. S’hi podran construir cases plurifamiliars,
que suposem que es vendran per un preu força elevat.
El pitjor no és que l’Ajuntament entri en el joc de l’especulació i del
lliure mercat, que també. Considerem que el pitjor és que malgrat
que la modificació preveu construir habitatge dotacional –destinat
a satisfer les necessitats temporals de persones amb dificultats
d’emancipació– se segueixen vulnerant els drets dels joves, que
es veuen abocats a marxar del poble.
També es recull una modificació dels usos del sòl a les lleres dels
rius, que permetrà a un dels constructors més grans de la província
realitzar activitats extractives en un dels terrenys adjacents a la llera
del riu Ter i després recuperar la zona per fer-hi uns aiguamolls.
Tot i que des del Consorci del Ter avalen aquesta operació, cal
destacar que els projectes –tant l’activitat extractiva com els aiguamolls– s’han elaborat sense haver realitzat cap estudi d’impacte
ambiental, en una zona de Xarxa Natura 2000 i que se suposa que
es vol protegir. Seguirem pendents dels projectes.

Als Països Catalans, igual que a la resta del món, el
capitalisme ens mata, i cal urgentment una alternativa.
La pandèmia de la COVID-19 ha accelerat i fet més
evident com el sistema arrasa les vides de la gent treballadora per servir els interessos d’uns quants, que no solament
no ens protegeixen, sinó que ens ataquen directament i sense cap
mena de vergonya. La resposta per afrontar la pandèmia ha estat,
com en cada crisi, estrènyer més els drets i agreujar l’explotació
de les classes populars per servir els interessos del capital, de les
grans fortunes, dels qui s’enriqueixen amb la nostra feina, amb la
nostra vida i amb la nostra mort.
Manifest sencer a http://cup.cat/noticia/manifest-de-lesquerra-independentista-ladiada- 2020.
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Regulació dels lloguers
La CUP Crida Constituent celebra que el 9 de setembre passat el
Parlament de Catalunya aprovés la proposició de llei per a la regulació del preu de l’habitatge, i considera que aquest és un primer
pas en la lluita pel dret a l’habitatge. En aquest sentit, volem posar
en valor la tasca feta pel Sindicat de Llogateres i pel moviment en
defensa del dret a l’habitatge per tirar endavant una llei pionera a
Catalunya i que permetrà frenar l’especulació immobiliària de grans
tenidors i fons voltor. Caldrà que totes les forces que han facilitat
l’aprovació de la llei i el govern de la Generalitat la defensin fins a les
últimes conseqüències davant d’aquells que volen utilitzar el pretext
de la inconstitucionalitat per negar-se a abordar la problemàtica
estructural de l’habitatge i seguir fent negoci d’un dret fonamental.
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: 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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