1 de maig
Defensem els serveis públics
El Primer de maig, Festa del treball, és avuí més que mai, un dia de
reivindicació de la classe treballadora, activa, en situació d’atur o
jubilada. Enguany, el lema unitari propossat per UGT i CCOO de
Catalunya és “Ara ens toca a nosaltres, més igualtat, millor ocupació,
salaris més alts i pensions dignes”.

•

Cal que es doti de mitjans humans i tècnics a la Inspecció de Treball per evitar els
abusos laborals que s’estan produïnt.

•

Hem de derogar les darreres reformes laborals i tornar a un Estatut dels treballadors
amb plena protecció i drets.

Els socialistes fem pròpia aquesta reivindicació i cridem ben alt que
només podrem tenir pensions dignes en el futur, si hi ha una millor
ocupació amb salaris més alts en l’actualitat, i per això hem de
protegir els nostres serveis públics.

•

Hem de protegir les pensions de l’amenaça que representen aquells que volen
desvirtuar el sistema públic i fer-ho insostenible econòmicament per cedir la gestió
de les pensions futures al capital financer.

Hem de protegir el Sistema Públic de Seguretat Social de les mans
del PP i C’S o del PDCAT i PNV. Els vampirs del capital financer volen
accedir als fons de jubilació, i carregar-se el Sistema Públic de
Seguretat Social és la millor manera. Per la major part de la societat,
la lluita per les pensions no s’ha d’acabar amb la pujada del 1,6%
que PP, C’S i PNV han pactat a canvi d’aprovar uns pressupostos
que retallen aquesta pujada per altres costats.
Per fer possible tot això:
•

Cal que preservem íntegra la Caixa Única de la Seguretat
Social, i recuperar els més de 80.000 M € espoliats pel
govern del PP als darrers anys per finançar el rescat bancari.

En rebuig dels salaris i pensions “de merda” a les que ens volen condemnar,
posa’t el llaç marró.

Aprovat el Pressupost 2018
El ple de l'Ajuntament del Vendrell va aprovar el passat 24 d’abril,
el pressupost municipal per 2018 que ascendeix a 58,4 milions
d'euros. 8 d’aquests 58,4 milions van destinat a amortitzar deute,
com s’ha fet als darrers anys, però gràcies a la gestió del nostre
Alcalde Martí Carnicer, s’haurà aconseguit situar l’endeutament
municipal en una situació que ens permetrà fer algunes inversions.
La remodelació dels carrers Prat de la Riba i Dr Robert permetrà
donar una altra dimensió a l’activitat comercial i de serveis al nucli
urbà de El Vendrell;
La remodelació de les instal·lacions esportives, concretament,
l'arranjament de la pista d'atletisme del Patronat Municipal i la
construcció d'una coberta per a la pista exterior del Club d'Esports.
La continuació del projecte del fons europeu FEDER per la
rehabilitació del nucli històric de Coma-ruga.
200.000 euros es destinaran a pressupostos participatius, 170.000
al camí de les Madrigueres i 175.000 a la renovació de l'aire
condicionat de la Residència d'Avis la Muntanyeta.
Per últim, el pressupost també preveu recursos per ampliar el servei
de neteja, la recollida selectiva en comerços, el projecte d'obertura
dels patis a les escoles, el programa pilot de transport a la demanda
o diverses millores en les prestacions del servei de benestar animal,
entre d'altres.

Prou desnonaments!
4505 famílies de les comarques tarragonines han perdut la seva llar des del 2013.
Al mateix temps que la majoria social és un clam en contra dels desnonaments,
PdeCAT, PP, Ciutadans i PNV acaben d’aprovar una llei al Congrés que permetrà que
els habitatges ocupats es puguin desallotjar de manera immediata.
Molts dels que es barallen per les banderes, de seguida es posen d’acord, quan es
tracta de afavorir els interessos dels especuladors i en contra des de les classes
populars. La llei que la dreta española-catalana-basca acaba d’aprovar no resol el
problema de les ocupacions il·legals, ni beneficia els particulars que tenen un
habitatge ocupat. El que si que fa la llei és fer el joc a tots aquells que pretenen seguir
especulant amb l’habitatge i restar drets a la ciutadania.
Els socialistes seguim defensant que no hi ha d’haver cap execució hipotecària sense
que hi hagi una mediació de l’administració per aconseguir una reestructuració del
deute per part del banc o per donar una alternativa de lloguer social a la família
afectada.
Els socialistes volem un canvi profund de la llei per crear un autèntic sistema de
segona oportunitat que eviti tots els desnonaments, també a les comarques
tarragonines, i permeti a les famílies una reestructuració dels seus deutes. Així mateix
volem prohibir per llei que es puguin vendre habitatges socials als fons voltors que
especulen amb l’habitatge
Per als socialistes el dret a l’habitatge és un dret essencial i per això proposem la
redefinició d’aquest dret a la Constitució per garantir de manera efectiva.
Més informació: Joan Ruiz (619854730).

JA N’HI HA PROU!
Estem vivint episodis molt greus que una societat del
segle XXI no pot tolerar de cap manera. El masclisme
instal·lat a tots els nivells i molt arrelat, ja no es pot
suportar més i cal actuar per posar remei a tanta
injustícia. La sentència contra “La Manada” ha fet
explotar els ànims de moltes dones i homes indignats al
veure que la vara de mesurar no es correspon amb la
gravetat de fets provats.
Hem arribat a un punt de no retorn i és evident que no
n’hi prou amb el que s’està fent. Les lleis són unes regles
de joc que hem pactat entre tots i cal que es compleixin,
per la qual cosa s’han de dotar de recursos des de tots
els punts de vista.
Tot el rebombori a les xarxes socials ha dotat d’una força
increïble a les dones de totes les edats per sortir al carrer
a dir; ja n’hi ha prou, volem que les coses es facin d’una
altra manera.
El moviment Metoo als Estats Units també ha ajudat
que en el nostre entorn, dones que havien sofert abusos
sexuals en algun moment de la seva vida i no els havien
denunciat, ara ho expliquen sense por ni vergonya.
És molt trist que a sobre de patir una violació o un abús
per algun home proper i del qual mai hauries pensat
que podia agredir-te sinó tot el contrari, pugui usar-te

com un objecte pel seu plaer particular abusant de la confiança.
Cal un canvi de mentalitat i això passa per l’educació sexual des de ben petits. L’educació sexual hauria
d’estar en el currículum com una matèria importantíssima i transversal en tos els nivells educatius i diria
que imprescindible en l’educació secundària.
Però tampoc ens hem d’enganyar , l’escola no ho pot fer tota sola. La família i tota la comunitat
educativa s’ha d’implicar més i millor per combatre una epidèmia que està molt arrelada en tots els
àmbits, començant pel llenguatge.
Massa sovint ens arriben notícies de dones assassinades pels seus companys sentimentals i això s’ha de
parar com sigui. No podem mirar a un altre costat i quedar-nos impassibles, tots hi hem de posar el
nostre granet de sorra per corregir aquesta lacra d’una societat que està malalta, si no es capaç de
trobar-hi solucions que siguin realment efectives.
Maria Rosa Heras i Juncosa

PP i C’S PROU RETALLADES PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Els socialistes exigim l’aplicació efectiva de la llei integral de mesures contra
la violència de gènere, i per això cal que el govern PP-Ciudadanos doti amb els
recursos necessaris les partides pressupostàries destinades a combatre la
violència de gènere que han estat retallades pel Govern Rajoy un 22%. Als
pressupostos generals d’enguany el PP amb la complicitat de Ciutadans, ha
“oblidat” 120 dels 200 milions compromesos en el marc del pacte d’Estat
contra la violència de gènere. Els socialistes exigim que es compleixi amb els diners compromesos, per què amb
la vida de les dones, no s’hi juga.

TRANSPORT A LA DEMANDA
Una solució de transport més flexible i sostenible en
territoris de baixa demanda
El PSC de El Vendrell molt positiva la solució de Transport a la
demanda per comunicar els barris i nuclis urbans amb menys
demanda de la comarca, i representa una alternativa
sostenible i flexible per la ciutadania.
Molts ciutadans comparen la xarxa de transport públic del
Baix Penedès amb els serveis que es presten a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Per raons demogràfiques i de
sostenibilitat econòmica, aquest sistema que els socialistes
hem implementat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, no és
possible en zones com el Baix Penedès, amb una densitat
demogràfica molt menor, i amb una demanda de transport
públic també molt menor.
Però el pas que s’ha donat a El Vendrell, d’apostar per al
servei de transport a la demanda és una bona i innovadora
solució que s’està posant de moda a Europa., especialment a
paisos com França o Italia, entre d’altres.
La filosofia és molt clara: hem d’aconseguir que els ciutadans
de barris amb menys població tinguin garantit la mobilitat
mitjançant un servei de transport públic més flexible,
mediambientalment sostenible, i econòmicament viable,
com és el transport a la demanda.
Ara, cal concienciar la ciutadania i continuar amb un pla de
mobilitat sostenible i segura que concilii els drets dels
conductors amb els drets dels vianants i ciclistes.

El darrer Sant Jordi, els socialistes de El Vendrell vàrem iniciar un projecte de bookcrossing obert a la població.
Aquesta iniciativa vol posar en valor la lectura i la difusió de la cultura alliberant els llibres que cadascú de
nosaltres té a les seves prestatgeries i intercanviant-los per altres.
Es tracta d’un projecte que ens agradaria que no fos de ningú en concret, de cap partit, de cap entitat, i que fós
de totes i cadascuna de les persones que creiem en el poder de la lectura, de la cultura i de l’educació. En aquesta
primera edició s’han intercanviat més de 100 llibres. Tot un èxit. Us mantindrem informats de properes
convocatòries mitjançant el facebook de Bookcrossing El Vendrell.

No, efectivament, això no és democràcia
Tots recordem com i quan va
començar la fase executiva del que
alguns historiadors ja anomenen el
Gran Desastre: el 6 i el 7 de setembre
de 2017 al Parlament de Catalunya
quan la majoria independentista,
amb menys de la meitat dels vots
dels catalans i emprant una llei de «transitorietat jurídica»
que era un pur exercici d’arbitrarietat, va decidir saltar-se
l’Estatut i la Constitució, va atropellar als grups de l’oposició
i va ventilar-se el debat sobre la secessió en menys de 48
hores. Pim, pam. Prèviament i presumptament durant 18
mesos s’havia «fet la feina» per posar la maquinària a punt,
s’havien preparat «estructures d’Estat» que estaven
«assegurades» i es tenien «reconeixements internacionals»
garantits.
Tot era mentida com s’ha comprovat després. Ni hi havia
«estructures d’Estat», ni «reconeixements internacionals», ni
tot era fruit d’un grandiós «pla secret» on tot estava preparat
i previst. Més aviat tot s’ha portat amb una irresponsabilitat
invencible, amb una frivolitat que provoca vergonya pels
altres, això sí, a ritme de fanfàrria i de consignes
grandiloqüents. Els que expressàvem dubtes érem
condemnats a les tenebres exteriors i al linxament mediàtic.
Confiança absoluta i fe cega era el que s’exigia. El que dubte
és un traïdor i el traïdor ja és un «còmplice del feixisme».

Per la seva banda Rajoy, des de 2012, ha fet en aquest tema el que millor sap fer: és a dir, res. Qualsevol amb un
mínim sentit de la responsabilitat haguera proposat alguna cosa, potser s’hauria equivocat, però ningú sensat
s’espera a veure com creix un incendi mentre roman impassible fumant-se un puro, en la inactivitat més absoluta,
com ha fet ell. La responsabilitat del mateix Rajoy i del PP en la crisi actual també és innegable.
Resultat de plegat? Un desastre sense precedents per a tots. I subratllo: per a tots i totes. La divisió a la societat
catalana entorn de dos blocs antagònics que es giren l’esquena es consolida a cada dia que passa i el dany a la
convivència entre catalans i a la nostra economia és inqüestionable. La crisi política és monumental.
Però si algú pensa que els dirigents independentistes creuen que potser s’han equivocat en alguna cosa va errat
perquè tot plegat és «culpa» –ens diuen- «dels traïdors del 155 que s’han aliat amb Espanya per imposar-nos una
dictadura atroç» (textual). Ni el senyor Puigdemont ni els ideòlegs de la CUP s’han equivocat, ni s’equivocaran
mai, en res perquè ells parlen «en nom del poble» i de la «democràcia» i tots els que discrepem democràticament
d’ells ja no som «poble» i no som «demòcrates». Som Fu-manxú, gent superperversa que només pensa en
«exterminar al poble de Catalunya.»
Aquesta autocomplaença que converteix els errors propis en responsabilitat d’un boc expiatori (l’anomenat
«bloc del 155») porta a alguns agosarats a afirmar categòricament que «vivim en una tirania que ja no és una
democràcia». I alguna part de raó tenen perquè, efectivament, moltes de les coses que estan passant no tenen
res a veure amb el respecte, la tolerància i el pluralisme en llibertat que caracteritzen un sistema democràtic. I
seré breu però claríssim:
Apedregar les seus dels partits polítics democràtics no independentistes no és democràcia (i atacar domicilis
particulars menys).
Insultar, amenaçar, escarnir o difamar a aquells que mostren dubtes racionals sobre veritats úniques –les que
siguin– no és democràcia.
Definir qui és o no és català, o qui és «bo» o «mal» català, en funció del que pensa sobre la independència no és
democràcia.

I potser el més inquietant... Votar «no» a condemnar
qualsevol manifestació de violència a Catalunya, com han fet
Junts per Catalunya, ERC i la CUP al Parlament, no és
democràcia. Votar en contra de condemnar actes vandàlics
en nom de la «democràcia»? Quin contrasentit! No, això
tampoc és democràcia.
Els socialistes condemnem tots els actes de violència i
d’intolerància, vinguin d’on vinguin i embolcallats amb la
bandera que sigui. Volem manifestar el nostre respecte pels
sentiments i anhels de tots els catalans, de tots!, tant dels que
han votat al PP com els que han votat la CUP (per citar només
els dos partits amb un menor nombre de vots). Estem segurs
que una Catalunya totalment democràtica tan sols es
construirà des del respecte, respecte als catalans que no
pensen com jo o com tu. I que això exigirà un gran acord
transversal per unir al poble de Catalunya, i a tots els
sentiments d’identitat nacional que hi conviuen, entorn
d’uns objectius de benestar i justícia social tal com sempre
hem defensat els socialistes.
Nacho Garcia
Primer Secretari JSC comarques de Tarragona.

El Vendrellenc, Christian Soriano, nou Secretari de Formació i
Secretari adjunt a Organització de les JSC del Camp de Tarragona
Christian Soriano, Primer Secretari de la JSC de El Vendrell ha estat escollit nou
Secretari de Formació i Secreatari adjunt a Organització en l’Assemblea de
Federació que les JSC del Camp de Tarragona van celebrar el passat 21 d’abril.
Des d’aquí, desitjem al nostre company que desenvolupi una bona tasca a
l’executiva de la Federació, tal i com està fent a l’agrupació de El Vendrell.
Enhorabona!

ASSEMBLEA ORDINÀRIA D’ESQUERRA SOCIALISTA DE CATALUNYA A L’AGRUPACIÓ
DE EL VENDRELL

El Passat 7 d’abril el Corrent d’0pinió ESC va celebrar la seva Assemblea ordinària a l’Agrupació de El Vendrell.
Entre els acords a destacar, es va aprovar una resolució mitjançant la que es demanà:
•
•
•

La retirada inmediata de l’aplicació del Art. 155 de la Constitució.
Aixecament de la pressó preventiva per els detinguts pel “procés”.
L’apertura del més ampli diàleg entre els diferents representants polítics per tal que Catalunya recuperi
el seu autogovern i totes les institucions autonòmiques.

