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Un nou curs escolar

Govern de progrés

Emergència climàtica

Política útil para todos

Molts anys de
majoria absoluta

El projecte és la ciutat

Passades les vacances, la ciutat -i tots plegats- tornem a les nostres rutines diàries. La
gran majoria hem tornat als nostres horaris
habituals i les vacances ja comencen a estar
“una mica lluny”. Per completar-ho acabem
d’iniciar un nou curs escolar, on les nostres
filles i fills continuaran els seus estudis i alguns encetaran per primera vegada una nova
vida a l’escola. Molts ànims a tots i totes!
Políticament parlant, també comença un
nou curs. Un curs que s’inicia marcat per dos
grans temes; el primer, les més que possibles
eleccions a l’Estat espanyol fruit de la incapacitat dels polítics espanyols, especialment
de Pedro Sánchez, per arribar a un acord de
govern que ofereixi l’estabilitat que tots necessitem. El segon, la sentència del judici als
nostres presos i preses polítiques que, possiblement, es farà pública les properes setmanes.
Si entrem a valorar aquests grans temes, ens
faltaria molt d’espai a la columna per expressar la nostra opinió, però no ens podem estar
de dir que a les portes del segon aniversari
del referèndum de l’1 d’octubre de 2017, nosaltres, el grup municipal de Junts x Sant Joan
Despí, tenim molt clar què hem de fer i cap a
on hem d’anar.
Ara farà dos anys, vam deixar molt clar
quin futur volíem per al nostre país i nosaltres no hem perdut aquest rumb de vista. A
l’Ajuntament, des de l’oposició, treballarem
per portar a terme totes aquelles millores
necessàries per als nostres veïns i veïnes i
assentarem unes bases socials més justes per
fer que Catalunya esdevingui el país que tots
desitgem.
Pel que fa a la sentència del judici, no cal que
us diguem què hem de fer, perquè ens sembla
que ho tenim tots molt clar: fer el que calgui
per visualitzar la nostra disconformitat amb
aquesta farsa i internacionalitzar al màxim el
nostre rebuig a un judici injust que és la vergonya d’Europa. Com deia el MHP President
Puigdemont a Lugano, “una societat digna
s’ha de rebel·lar. Hem de defensar la nostra
dignitat”.
Tenim un programa electoral per dur a terme
la nostra tasca, i comptem amb tots vosaltres
per tal que ens digueu què us preocupa, què
hem de millorar del nostre poble i en què us
podem ajudar. Ens podeu trobar al nostre
correu hola@juntsxsantjoandespi.cat o al telèfon 674.59.08.50

El 10 de novembre, sembla ser que
anirem, desafortunadament, a unes
noves eleccions generals, les quartes
en quatre anys.
No hauríem d’oblidar que a l’actual govern es va arribar després d’una moció
de censura en la qual Podem va jugar
un paper fonamental per acabar amb
un govern de dretes. Un govern del PP,
asfixiat pels casos de corrupció, amb el
suport Ciutadans, el partit que més vegades ha promès acabar amb aquesta.
Els resultats de les eleccions d’abril van
donar com a guanyador el PSOE, que
va manifestar la seva intenció de formar un govern de progrés al costat de
qui va denominar el seu soci preferent,
Podem.
Un govern de progrés hauria de treballar per les qüestions que afecten i
preocupen a les classes populars del
nostre país, les més nombroses.
Treballar pels desnonaments i els
preus dels lloguers, la precarietat laboral, la pobresa infantil, la bretxa salarial entre homes i dones, la violència
de gènere, la desigualtat entre els que
més tenen i els que menys tenen, la
sanitat, l’educació, la cultura, les limitacions a la llibertat d’expressió, la crisi
territorial, la crisi ecològica i els drets
LGTBI.
No ha estat possible. El PSOE no ho
ha volgut. En aquests temps de difícil unanimitat, tots assenyalen aquest
partit com a principal responsable de
la nova convocatòria electoral. Només cal observar com han utilitzat els
temps de negociació en aquests cinc
mesos per arribar a aquesta conclusió.
A la paràlisi política a Catalunya, s’ha
sumat la paràlisi política de l’Estat.
Només les administracions locals, els
Ajuntaments, semblen estar funcionant.

Institucions, comunitats científiques
i moviment ecologista a escala mundial ens alerten que el planeta, els éssers vius i els ecosistemes es troben
en greu situació de perill d’extinció;
que estem davant una crisi climàtica
d’extrema gravetat i d’amenaça també
per a les persones. I l’únic camí és la
urgent reducció de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle, abandonar
els combustibles fòssils, evitar contaminació de rius i oceans, la tala de
boscos, apostar per una energia 100%
renovable, reduir els residus, etc. En
conseqüència, abandonar el model
econòmic i de consum de la nostra societat que el genera.
Sant Joan Despí en Comú som hereus
d’una tradició de lluita ecologista, al
costat d’Els Verds Europeus i seguim
posant el fil verd en el centre de la
nostra acció política. Per això hem
presentat al Ple municipal una proposta per tal de declarar l’Emergència
Climàtica a la nostra ciutat, seguint
la iniciativa de grans ciutats europees
per lluitar contra l’escalfament global.
En aquest mateix sentit i des del govern de la ciutat del qual formem part,
s’elaborarà el Pla d’emergència climàtica, en què entitats i ciutadania haurem
de participar conjuntament, per adoptar mesures i contribuir des de Sant
Joan Despí a fer front a aquest repte
comú que és la crisi climàtica mundial
en què ens trobem.
Sant Joan Despí en Comú ens sumem
i convidem veïns i veïnes a fer-ho també, a les mobilitzacions amb motiu de
la vaga pel clima, convocades a tot
el món el 27 de setembre, i a la resta
d’accions que s’aniran proposant, per
lluitar contra el canvi climàtic i per
garantir un planeta on viure a les generacions futures.

Desde el grupo municipal de Ciutadans Sant Joan Despí seguimos trabajando para mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos, en especial
de aquellos colectivos que más lo necesitan.
Es por ello que en el primer pleno
presentamos una moción para facilitar la movilidad a las personas con
problemas de visibilidad solicitando
un realización de un plan de sonorización de los semáforos atendiendo
las necesidades de las personas que
lo requieren, priorizando aquellas
vías que dan acceso a servicios básicos necesarios tales como centros de
salud, bibliotecas, centros cívicos o
edificios administrativos.
Gracias a nuestra propuesta y el voto
favorable del resto de partidos la moción fue aprobada y esperamos que
con ello se avance en esta problemática con el fin de hacer poco a poco
una ciudad más adaptada a las necesidades de todos los habitantes.
A més de la moció en el ple i atesa
una petició de l’AVV de l’eixample
presentem una instància per al canvi d’ubicació de la parada d’autobús
situada en la Rambla Jujol núm.1 per
a facilitar la visió de vianants i conductors amb la finalitat d’evitar possibles atropellaments, durant el mes
d’Agost es van fer les tasques i la parada ha estat desplaçada uns metres
facilitant d’aquesta manera una correcta visibilitat.
Per a qualsevol consulta o suggeriment es poden posar en contacte
amb el nostre grup municipal en les
nostres xarxes socials (Facebook o
Twitter), enviant email a cs@sjdespi.
net o per telèfon al 617309215

A Sant Joan se celebren molts actes, organitzats per l’Ajuntament o per les entitats.
Aquests actes sovint queden reflectits a
l’agenda pública de l’Ajuntament, encara que
també n’hi ha d’altres, amb la presència de
l’alcalde o regidores i regidors, que no apareixen publicats ni els altres regidors en són
informats.
Tampoc queda clar sota quins paràmetres
el Gabinet de Protocol decideix la presència
d’uns regidors o altres i ubica els diferents
portaveus i regidors i regidores a l’hora de fer
acte de presència.
L’assistència i participació dels regidors i regidores als actes de la ciutat ajuda a la representativitat pública i els dona més coneixement
de la vida cultural i associativa.
Amb la finalitat que totes les forces amb representació a la ciutat, puguin estar informades i coneguin la forma en què s’ha de desenvolupar la seva participació en aquests actes,
cal treballar un reglament de protocol que
reculli aquests aspectes.
Al Ple del mes de juliol vam presentar una
moció, a la qual es van adherir tots els partits de l’oposició, perquè s’encarregués a la
Regidoria de Transparència, Bon Govern i
Administració la redacció d’un reglament de
protocol que, un cop consensuat, fos aprovat
al Ple Municipal. Reglament similar al que tenen moltes ciutats del nostre entorn.
Aquesta moció va ser rebutjada pels vots
en contra del PSC i l’abstenció d’En Comú,
que també està al govern. La resta de grups
hi van votar a favor. El PSC va al·legar que
l’Ajuntament de Sant Joan Despí no és gaire protocol·lari i que entenia la dificultat de
presentar una moció conjunta entre diferents
grups polítics amb diferents aspiracions. Tot
agraint l’esforç fet per ERC per acostar posicions, van votar en contra.
Realment, encara no entenem per què van rebutjar la moció si no és pels hàbits adquirits
tots aquests anys de majoria absoluta o per
motius tàctics.
A Sant Joan Despí seguim sense Reglament de
Protocol, un exemple més de la forma de fer
de molts anys de majoria absoluta. Qui mana,
mana!

Comencem el nou curs polític amb
la feina feta i la ciutat preparada.
L’estiu ha estat temps de repòs, de
descans i de carregar piles per a
tothom, però l’activitat de posar a
punt la ciutat no ha parat. S’ha intervingut als centres educatius amb
una cuina nova, arranjament de les
teulades, adaptació dels patis, pintura de passadissos i aules, entre un seguit de feines de manteniment amb
l’objectiu que l’alumnat trobi els centres a punt per a l’inici del nou curs.
No només s’ha intervingut als centres educatius. Canvis de la gespa
del camp de futbol de Les Planes,
arranjament i adaptació de la biblioteca Miquel Martí i Pol, nova sala
d’activitats al poliesportiu Salvador
Gimeno, arranjaments a la via pública a tota la ciutat. S’ha donat resposta a les necessitats d’una ciutat
dinàmica i activa com és la nostra.
Ara, amb el nou curs iniciat, es comença a configurar el nostre projecte de ciutat, perquè els i les socialistes tenim un projecte molt clar: Sant
Joan Despí.
La nostra ciutat és el nostre projecte, perquè quan parlem de la ciutat
parlem de la gent, del territori, de
la vida associativa, de la projecció a
l’entorn metropolità i global, de les
tradicions, de l’espai públic, de tot
allò que, conjuntament, dona sentit
a dir “soc de Sant Joan Despí”. I dels
nostres valors, els valors que ens caracteritzen i defensem. Valors com
la igualtat defensada i reivindicada,
el respecte i cura del medi, l’aposta
per la mobilitat sostenible i la salut
i el respecte a tots els parers, són,
entre d’altres, els valors d’aquest projecte per a aquesta ciutat.
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