La ciutadania s’organitza, el govern PDeCAT+PSC+ERC i el PP ens voten tot en contra
Moltes gràcies a qui vau venir a la jornada feminista del passat 11 de març al Torrent Santa Anna,
a les ponents de la taula rodona, a la gran música de Rita Payés i Elisabeth Roma, i a tota la gent
de la Crida de Dalt i la de Mar, Arran Premià i Podem Premià que va organitzar-la i participar-hi.
Ens satisfà i ens esperança veure com els veïns i les veïnes s’organitzen per lluitar pel que creuen
i reclamar drets. Des dels pares i mares que exigeixen una solució definitiva aviat per poder portar
els infants a l’escola Santa Anna de manera segura, fins la plataforma La Cisa per a Tothom que
reneix per salvar l’espai natural de la Cisa i Can Nolla en un Premià ple de projectes per urbanitzar
zones verdes.
Al darrer Ple, en la línia dels darrers temps, l’equip de govern (ara PDeCAT + ERC-AM + PSC)
i també el PP ens van votar en contra totes les propostes: ús de gots retornables a les festes i fer
concurs pel disseny del got, establir punts al municipi per a l’intercanvi de llibres, fer un estudi
dels habitatges desocupats, un pla local LGTBI i aturar i condemnar les campanyes
LGTBIfòbiques. A més, ja fa mesos que a la junta de portaveus, on anem per acordar canvis a les
mocions per aprovar-les, es neguen a fer-ho, ens diuen que no les canviem, que les votaran en
contra i ja està, o que les convertim en precs (els precs no es voten ni es fan públics ni els han de
complir, les mocions sí tot i que no sempre es compleixin). I a sobre diuen que és que nosaltres
no tenim voluntat d’acord...
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