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Ni una més

Participació i
pressupostos

Ecosocialisme

+Seguridad, -Incivismo

Dones amb tots
els drets

La paraula és igualtat

Treballar per la justícia, contra el masclisme i les llibertats de les dones són alguns dels nostres objectius prioritaris i,
malauradament, aquest mes s’ha fet evident que encara queda molta feina per
fer. El passat mes de gener ens va deixar
una veïna del poble, presumptament assassinada per la seva parella; no podem
permetre que les víctimes per violència
de gènere segueixin creixent. Cal erradicar aquest tipus de violència tant si és física, psicològica, sexual com econòmica.
I en aquest aspecte, tots hi tenim molt a
fer. Cal continuar apostant per fer una
gran tasca pedagògica a casa, a les aules
i a qualsevol activitat extraescolar i de
lleure. Cal continuar ajudant totes les dones que callen per por i denunciar aquesta xacra social que és el masclisme.
Però no només parlem de les mostres de
violència més evidents, que són les físiques, sinó que també cal denunciar tots
aquells aspectes que encara estan normalitzats, com el maltractament psicològic,
l’ofegament econòmic o amb l’arribada
dels smartphones i les xarxes socials, els
controls abusius i obsessius.
Volem recordar que hi ha un telèfon
d’ajut a les dones contra la violència masclista, el 900 900 120, on podran atendre
totes les consultes i qüestions que tinguem, i on podem denunciar el cas que
ens afecti.
Hem de continuar treballant, a nivell institucional, per aconseguir com a objectiu
a curt termini la igualtat plena entre homes i dones. Cada dia hauria de ser 8 de
Març i hem de sortir al carrer per reivindicar el país que volem.
Apostem per un país lliure, on no es vulnerin els drets humans i tothom pugui
assolir la plena ciutadania, autonomia i
llibertat.
Per un Sant Joan Despí feminista.
ENS VOLEM VIVES!

En el Ple del mes de gener es va aprovar
per unanimitat la moció que vam presentar des del Grup Municipal Podem per
uns pressupostos participatius. En el Pla
d’Inversions dels Pressupostos de 2020
es preveu una partida de 200.000,00 euros consignada com: Urbanització barris.
Projectes participatius.
La participació permet a la ciutadania no
ser, simplement, observadora dels esdeveniments i decisions que afecten el seu
municipi, i convertir-se en protagonista
activa del que passa a la seva ciutat, buscant entre tots els veïns i veïnes solucions
que s’ajustin a les seves necessitats reals.
Des de Podem sempre hem considerat un
tema de gran importància la participació
de la ciutadania en les qüestions que els
afecten. Per això propugnem els pressupostos participatius. Creiem que és una
bona manera que els veïns i veïnes del
nostre municipi intervinguin en els assumptes que els pertanyen com a ciutadans.
Confiem que des de l’Ajuntament
s’estableixin tots els mecanismes possibles
per facilitar la participació ciutadana. Que
es faci una publicitat adequada de les activitats i que es faci amb el temps suficient.
Esperem que les entitats veïnals, la resta d’entitats i la ciutadania de Sant Joan
Despí, en el seu conjunt, valorin la importància d’aquests processos participatius municipals com una cosa pròpia.
L’Ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania, i per tant, a la qual es
poden fer arribar de forma més directa les
seves propostes.
Des Podem Sant Joan Despí treballarem
per informar i ajudar a tots els ciutadans
i ciutadanes que vulguin implicar-se en
en els pressupostos participatius i en el
desenvolupament de la nostra ciutat. Sant
Joan Despí, una ciutat per als seus veïns i
veïnes.

Sant Joan Despí en Comú és hereva d’una
llarga tradició política ecologista. Avui “ser
verd” és moda i tothom incorpora en el
seu discurs el desenvolupament sostenible,
l’emergència climàtica... i ho celebrem. Però
és urgent portar-ho a polítiques concretes
que siguin coherents i que vagin a l’arrel
dels problemes. Cal abordar de manera
integral la triple emergència: la climàtica i
energètica, la social i feminista i la econòmica i democràtica, ja que totes estan íntimament vinculades i s’interrelacionen entre
elles.
Reduir les emissions i preservar el planeta és
incompatible amb l’ampliació d’autopistes i
d’aeroports, amb el manteniment d’un mateix sistema de producció i extracció de
recursos naturals, amb l’especulació immobiliària, amb el consum de béns, serveis i
energia desmesurats...
Anar a l’arrel vol dir, per posar un exemple, promoure la producció d’energia solar,
eòlica... i fer-ho a través de petits grups productors cooperatius. Aquest model implica
no acumular el negoci i la riquesa en unes
poques mans, fer que l’economia sigui més
democràtica, promoure llocs de treball dignes, que el poder i les decisions siguin més
participades, i en conseqüència reduir les
desigualtats socials i tenir una societat més
equitativa.
Altres exemples seguirien aquesta dinàmica
explicada: la promoció del transport públic,
dels desplaçaments a peu i en bicicleta, del
transport a través de vies ferroviàries, del
consum de productes de proximitat, de la
compra en el comerç local...
Aquest enfocament integral i coherent
s’anomena ecosocialisme, i implica que preservar i recuperar la qualitat ambiental no
és possible sense canviar el sistema polític,
econòmic i social. I cal fer-ho des de la responsabilitat individual i col·lectiva.
Propostes que defensem des de Sant Joan
Despí en Comú en la nostra acció des del
govern de la ciutat.

Nadie mejor que nuestros vecinos para valorar el estado de nuestro municipio en el día a
día, es por ese motivo que mantenemos reuniones periódicas con las AAVV de nuestros
diferentes barrios y en ellas nos dan a conocer sus inquietudes y necesidades.
El pasado mes de febrero dos de estas entidades vecinales nos trasladaron por una
parte su inquietud por la inseguridad creciente en Sant Joan Despí
Una nos hizo referencia a la creciente ola de
robos en domicilios y comercios de su barrio unido al aumento de locales y fabricas
que están siendo ocupados generando inseguridad entre los vecinos además de un preocupante efecto llamada.
La otra asociación nos solicitó acabar con el
incivismo de algunos usuarios de los VMP
(vehículos de movilidad personal) y bicicletas que hacen peligroso el tránsito precisamente en zonas destinadas para el paseo especialmente en personas de edad avanzada.
Está próxima a aprobarse la ordenanza que
regula la circulación de estos vehículos y esperamos y deseamos que se tomen medidas
para que se cumplan en su totalidad y así
garantizar el bienestar de nuestros vecinos,
en especial en estos meses en los que el buen
tiempo invita a pasar más tiempo recorriendo las calles de nuestra ciudad.
El pasado año poco antes de las elecciones se
anunció la creación de diez puestos de policías locales de proximidad de los cuales en la
actualidad solo permanecen 4.
En unos momentos en los que parece necesario el aumento de la seguridad en nuestra
ciudad parece incompresible que no solo no
se crece en número de efectivos sino que
además perdemos policías locales. Desde Cs
Sant Joan Despí seguiremos trabajando para
garantizar una mayor presencia policial en
nuestras calles.
Para cualquier duda o aclaración pueden
contactar con nosotros en el nuestro email
cs@sjdespi.net o enviando mensaje al teléfono 617.309.215.

Malauradament el passat 28 de gener ens llevàvem amb la colpidora
notícia de l’assassinat masclista de
la Rosa, veïna de Sant Joan Despí. Un cop més, hem vist la pitjor
cara del masclisme, l’assassinat, i
aquest cop a la nostra ciutat. Des
d’Esquerra Republicana, reafirmem el nostre compromís per
erradicar les violències masclistes
i qualsevol situació de discriminació vers les dones.
La violència patida per les dones
es manifesta de moltes maneres
i és alhora, en conseqüència, un
instrument de desigualtat entre
homes i dones. La violència masclista inclou la violència sexual, la
violència econòmica, la violència
simbòlica i totes aquelles situacions de discriminació patides
per les dones pel simple fet de ser
dones. La violència masclista no
distingeix edats, classes socials ni
procedències. El degoteig constant d’assassinats no és més que
la punta de l’iceberg d’una problemàtica estructural de la nostra
societat.
Som a les portes d’un nou 8 de
març, Dia Internacional de les
Dones, una data d’homenatge als
moviments a favor dels drets de
les dones i de reivindicació per
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta
data i impregna els 365 dies de
l’any. Apel·lem el conjunt de la
ciutadania a mobilitzar-se i a corresponsabilitzar-se per fer aquesta societat més justa i igualitària.

Malauradament, la nostra ciutat
ha entrat en unes estadístiques on
no hauríem volgut entrar mai: les
estadístiques de la violència masclista. La ciutat va ser escenari
d’un assassinat presumptament a
mans del company de la víctima.
Des del PSC ho tenim clar. Només hi ha una paraula, un valor,
per lluitar contra aquesta xacra.
I aquesta paraula és IGUALTAT,
en majúscules. Igualtat en tots i
cadascun dels àmbits de la nostra vida diària. Igualtat a casa,
igualtat a l’escola, igualtat a la feina, igualtat de drets i igualtat de
deures. Perquè només des de la
igualtat serem capaços i capaces
d’erradicar situacions com aquesta.
Ni un paso atrás, solo pasos hacia delante. Hacia la igualdad entre géneros, orígenes, condición
o creencia. Hacia un feminismo
real, social y convencido que sólo
desde esta óptica es posible avanzar hacia esta igualdad.
Porque queremos una ciudad
igualitaria, feminista, solidaria,
comprometida con el futuro de
todas y todos. Una ciudad orgullosa de su gente y de los valores
que defiende. Una ciudad de futuro.
Feminismo e igualdad, que acompañados de justicia social, ecología y futuro son, también, los lemas del PSC, en una etapa llena
de retos para ganar en bienestar
social y en oportunidades para
toda la ciudadanía.
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