EL PLE DE LES ENTITATS,
MENSYTINGUT I TERGIVERSAT
Sí, ENS GOVERNAREM
ALTAVEU DEL CARRER
En el darrer Ple, la Crida vam
proposar 1 prec, 4 preguntes i 7
mocions (4 de les quals en nom
d’entitats, i agraïm enormement
que representants d’aquestes hi
assistissin a exposar-les).
Vam aconseguir aprovar-ne 6:
En suport a l’acollida de la població refugiada i migrada, de Stop
Mare Mortum; Contra l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament
escolar al col·lectiu LGBTI, de l’Observatori Contra l’Homofòbia; Per
un nou model de gestió del litoral
i regeneració de les platges, de
Preservem el Litoral (exposades
per Toni Borrell, Victor Hierro i
Jordi Pagès); en suport al 27-S; i
les que ens havien tombat al Ple
anterior: sobre la secció “Vull parlar amb tu” de La Pinassa i per a
la publicació i actualització del
ROM.
Una no la van voler aprovar (Per
un debat públic sobre el futur del
port, en suport a la Plataforma
cívica Premià Port), al·legant que
“els faltava informació i estaven
produint-se reunions on es posposava un mes l’aprovació del projecte del port que els veïns rebutgen”. Dos dies després, Premià
de Mar aprovava el projecte faltant al respecte a la Plataforma.

Tot això i més va passar en el Ple.
Però l’Ajuntament no en publica res. Només fa pública i promociona la noticia tergiversada
que l’Alcalde es baixa el sou per
caritat, quan el que fa és cobrar
18.747 euros més per duplicar
càrrecs entrant al Consell Comarcal, i en comptes de compensar-ho abaixant-se la part proporcional del sou de l’Ajuntament,
només se’n baixa un terç, 6.500.
Esperem que, com ha promès, dediqui la petita reducció a l’acollida
de refugiats, però que això passi
per una campanya d’autobombo
manipulant informació és preocupant.

“La poca objectivitat
informativa per part
de l’ajuntament, ens
preocupa.”

ELECCIONS 27S
27-S: Tenim una majoria parlamentària que tirarà endavant
el procés d’independència perquè compta amb la coherència,
convicció i fermesa de la CUP. El
percentatge de vots augmentarà
perquè s’hi aniran sumant els que
volen un procés constituent unilateral no pilotat per qui ha dirigit
retallades de drets i privatitzacions de l’estat del benestar.
Ara és l’hora de la política en majúscules. La que ha començat ja
la ciutadania, que dóna exemple
anant cada cop més a les urnes
en una democràcia cada cop més
participativa i menys professionalitzada, i que ho fa també al
carrer, en les expressions massives més multitudinàries i en la
creixent autoorganització i conscienciació de la societat.
La furgoneta de la història té lloc
per a tothom i motor incombustible.

