TRIBUNA POLÍTICA

grup municipal PSC-CP

El que importa: Sant
Joan Despí
Som a tres mesos de les properes
eleccions. És moment de fer balanç
de la feina feta pel govern municipal i de valorar la tasca que, durant
4 anys, han fet les diverses formacions polítiques. El PSC de Sant
Joan Despí tenim la satisfacció que
hem fet bona feina, hem complert
amb els compromisos que vam adquirir amb la ciutadania i ens hem
abocat amb totes les nostres energies i il·lusions a donar resposta a les
peticions de la gent i de cada barri.
Hem impulsat la ciutat cap al futur
i hem posicionat el nostre municipi en un nivell preferent en l’entorn
metropolità. Avui els santjoanencs i
les santjoanenques estan orgullosos
de la seva ciutat i remarquen que
aquí s’hi viu bé, tenim uns bons serveis i equipaments públics, s’hi viu
en tranquil·litat, s’hi genera llocs de
treball, hi ha bona educació reglada
i s’educa en valors.
El nostre objectiu continua essent el
mateix: construir la ciutat amb consens, escoltant i respectant les propostes i necessitats de la ciutadania i
dels diferents col·lectius, sense crear
divisions estèrils i treballar, dia a
dia, per fer d’aquesta ciutat la millor
ciutat. En definitiva, sumant l’esforç
de tothom pel bé de la ciutat.
La millor mostra d’això és el pressupost de l’any 2019, que està pensat
i fet al servei de la ciutat i les noves
necessitats que van sorgint. Volem
seguir sent una ciutat neta, ordenada, segura, que és sensible a les
necessitats socials, culturals, que
promou l’associacionisme i reconeix
la tasca que han fet els qui ens han
precedit. Perquè per a nosaltres, el
que importa és Sant Joan Despí.
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Al darrer Ple de l’any passat vam tornar a
votar en contra dels pressupostos municipals. I ho vam fer com en els anys anteriors per no ser participatius ni socials.
De nou s’ha privat la ciutadania d’exposar
les seves necessitats, però sobretot no
s’incrementen prou les partides socials.
Des del nostre partit pensem que:
Es poden ampliar les hores d’atenció domiciliària. Es poden ampliar les ajudes
socials i les beques. Es poden ampliar
els programes de dones, els programes
d’igualtat, els programes en contra de la
violència masclista.
Es poden ampliar els serveis que tenen
com a destinataris les persones en situació de vulnerabilitat com la gent gran, les
persones amb malalties degeneratives o
les persones amb discapacitat. La teleassistència, el transport adaptat.
Es pot treballar sobre habitatge. Realitzar
un veritable Pla d’habitatge. Buscar solucions als problemes actuals. Posar mesures per frenar la bombolla del lloguer.
Exigir als bancs que els habitatges buits es
puguin destinar a casos d’emergència.
Es poden ampliar els programes per a la
promoció, el foment i el desenvolupament
de l’ocupació.
Es poden ampliar els programes educatius
que es fomenten des de l’Ajuntament.
Es poden ampliar les actuacions per millorar l’activitat dels nostres comerços.
Es pot treballar per ajudar els emprenedors.
Es pot treballar per millorar la desigualtat
entre barris.
Es pot treballar per millorar la seguretat.
Es pot millorar en participació mitjançant
processos participatius oberts a tota la ciutadania.
Es pot millorar en transparència facilitant
l’accés a la informació i fent públics els informes que es realitzen.
Continuarem treballant per fer-ho possible.

Al passat ple de desembre vàrem fer una
pregunta al Govern tripartit de PSC,
ICV-EUiA i CiU (JuntsxCat darrerament) sobre l’opinió dels grups municipals entorn a la possible requalificació dels terrenys de la Gallina Blanca.
L’alcalde, com a màxim representant del
Govern de la ciutat, s’ha reunit tant amb
el Comitè d’Empresa com amb els propietaris d’Agroalimen, i ha manifestat en
diferents àmbits la intenció de l’empresa
no només portar les oficines actuals de la
plaça Europa, sinò també la possibilitat
de fer-hi habitatges, una part dels quals
podrien arribar a ser de protecció oficial.
Enlloc de respondre els interpel·lats, va
ser el mateix alcalde qui va parlar, negant el debat i la possibilitat de conèixer
l’opinó de la resta de grups del Govern.
El més sorprenent de tot plegat va ser el
silenci submís d’ICV-EUiA i JuntsxCat,
que en cap moment van dir “esta boca
es mía” i van voler intervenir. Ho podeu
comprovar als minuts finals del video
del ple, penjat a DespíTV (per cert, cap
membre del PSC portava els adhesius
de solidaritat amb els treballadors i treballadores que ens havien donat minuts
abans..).
I aquest fet podria resumir una part
d’aquesta legislatura. Un PSC amb majoria absoluta, i dos grups tan lligats de
mans i peus que no han pogut ( ni a vegades volgut) signar ni votar mocions
de l’oposició, encara que hi estiguessin
d’acord..
“Som a Govern...no podem signar mocions amb vosaltres...”, ens deien. Queda
clar.
Des del nostre grup municipal volem
donar tot el suport als treballadors i treballadores de GB, i dir-los que estem
compromesos a evitar tota especulació
del terreny per fer-hi habitatges, i que actuarem en conseqüència a l’Ajuntament,
a l’AMB i a la Generalitat de Catalunya.

En el pleno municipal del pasado
mes de noviembre el Alcalde Sr.
Antonio Poveda comunicó el deseo
de los propietarios de Gallina Blanca de trasladar la factoría de la emblemática empresa a la provincia de
Huesca.
Gallina Blanca fue la primera empresa en instalarse en nuestro polígono industrial allá por el año 1955
y por ella han pasado diferentes generaciones de trabajadores vecinos
de nuestra localidad lo que le da un
valor afectivo muy importante, en
la actualidad son 70 familias según
el comité de empresa (39 según el
Alcalde) las que se verían afectadas
por el traslado de la planta.
Desde Cs Sant Joan Despí queremos
expresar nuestro total apoyo a estos
trabajadores y desear que se alcance
un acuerdo satisfactorio por ambas
partes antes de valorar las opciones
que la propia empresa baraja como
el traslado de todas sus oficinas al
actual emplazamiento de la fábrica, cosa que supondría la llegada de
unos 500 trabajadores según palabras del Sr. Poveda.
Antes de valorar cualquier opción
de futuro en el actual emplazamiento del centro, desde Ciudadanos creemos que la situación de las
familias es una prioridad y que no
se debería avanzar en ningún sentido hasta que esta esté solucionada
de una manera justa y satisfactoria
para los trabajadores y trabajadoras
de Gallina Blanca.
Puedes contactar con el grupo municipal de Cs Sant Joan Despí en
nuestro WhatsApp 617309215 o enviando un email a cs@sjdespi.net.

ICV-EUIA, davant de la decisió imminent i unilateral de l’empresa de tancar la planta de producció de Gallina
Blanca a Sant Joan, donem suport a les
mobilitzacions i accions dels treballadors i treballadores. Els acompanyem
i traslladem les seves reivindicacions a
la ciutadania i a les institucions. Hem
impulsat una reunió al Parlament, amb
totes les forces polítiques a través del
nostre grup, Catalunya en Comú Podem, després d’una visita del diputat
David Cid a les concentracions a la
porta de la fàbrica.
Defensem el manteniment dels llocs de
treball i la continuïtat de la producció
a Sant Joan Despí. El projecte indústrial ha obtingut beneficis durant els
últims anys. Els propietaris, la família
Carulla, una de les grans fortunes catalanes, ha decidit traslladar-la fora de
Catalunya, fent desaparèixer un patrimoni industrial vinculat fa més de 64
anys a Sant Joan i al Baix Llobregat.
Un país i una ciutat sense industria no
tenen futur i és imprescindible protegir
el sòl que genera activitat industrial, en
lloc de possibles requalificacions urbanístiques.
Reclamem a la Generalitat el total desenvolupament del Pacte Nacional per
la Indústria, apostant per un model
econòmic industrial i productiu al municipi, a la comarca i a Catalunya, amb
la implicació d’agents socials, econòmics i administracions.
Des de la nostra responsabilitat de
govern a la ciutat, seguirem impulsant el polígon industrial, promovent
l’activitat econòmica i industrial així
com l’arribada de noves empreses i
l’ampliació de les instal·lacions d’altres.
ICV-EUiA defensem una ciutat viva,
on treballar i viure. Amb activitat
econòmica i productiva diversa i potent, que convisqui en equilibri amb la
mobilitat, la cultura, el lleure i el descans.

El pasado fin de semana nuestros
gigantes fueron a Lledoners; también podríamos decir que el pasado fin de semana nos robaron
nuestros gigantes y los utilizaron
políticamente (podéis ver las imágenes en nuestras redes sociales).
Llegan a tal punto (los independentistas) que roban nuestros gigantes que son de todos, y no solo
como un valor sentimental, ya que
son un bien público debidamente
inventariado, propiedad de todos
los vecinos de nuestra ciudad.
Pedimos al alcalde explicaciones
por el uso político y contrario a la
mayoría de vecinos de bienes públicos, y si se va a tomar algún tipo
de medida.
En los últimos años hemos visto
como los independentistas se han
dedicado a robar símbolos, llenar
Sant Joan Despí de plástico amarillo, robar las fiestas de todos y
usarlas para fines separatistas. La
última ocurrencia en el 140 aniversario de Jujol, robar su figura y
llevarla a aquelarres independentistas.
Desgraciadamente no es la primera vez que sucede, pero al igual
que los independentistas, robaron
la bandera de España de nuestro
ayuntamiento, ahí estaba como
siempre el Partido Popular, nos subimos al balcón y colocamos otra.
Porque es la bandera de todos y no
podemos permitir que nadie nos la
robe.
Al igual que siempre hemos luchado por los vecinos de Sant Joan
Despí, no vamos a permitir que
nos sigáis robando los símbolos de
nuestra ciudad, “els gegants” tampoco.

Passades les festes de Nadal i començat un
nou any, les persones encetem gener amb
una llista ben llarga de bons propòsits i
reptes.
“Aquest any deixaré de fumar. Aniré al
gimnàs. Cada mEs farem una excursió familiar per gaudir de la natura. Pintarem el
pis”. I molts altres, tants com persones hi
ha al món.
Des de “Junts per Sant Joan Despí” també
hem fet una llista de propòsits i reptes.
Encarem aquest any amb unes eleccions
municipals al mes de maig i ens hem proposat ser la clau de volta que necessitem
a l’Ajuntament perquè la vostra (i nostra)
veu s’escolti amb força. Vivim en un poble
fantàstic que durant aquests últims anys
ha anat creixent per que les persones gaudim de l’entorn, de la gent i de les nostres
famílies. Però també som conscients que
hi ha molts aspectes que es poden millorar
i és per això que volem escoltar-vos i treballar per aconseguir que Sant Joan Despí
sigui el municipi de referència del Baix
Llobregat.
Aspectes fonamentals com la PROXIMITAT, no tan sols vers les administracions,
sinó també vers el comerç local i el veïnatge, la SOSTENIBILITAT, o la cura del
nostre medi i l’aire que respirem i la COHESIÓ SOCIAL, amb tota la sensibilitat i
respecte que hem de tenir per les persones,
fan que ens plantegem moltes qüestions
per treballar de valent a l’Ajuntament.
Tampoc podem obviar, que desitgem fermament que els propòsits de molts de
nosaltres d’aconseguir una justícia i una
democràcia digna es facin realitat i que
Catalunya esdevingui el país lliure que ha
desitjat ser, sense presos polítics ni exiliats.
Propòsits i reptes ambiciosos i prou importants perquè no tan sols siguin nostres,
sinó que us els feu vostres. Ajudeu-nos.
Entre tots ho aconseguirem.
Com diuen els nostres companys i amics
empresonats: llum als ulls i força al braç!

