GRUPS MUNICIPALS
ERC CASTELLBISBAL

PDeCAT CASTELLBISBAL

CIUTADANS CASTELLBISBAL

CASTELLBISBAL

La Biblioteca

Seguretat i descans dels
veïns

Sobre la moción de
defensa de los CDR
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om ja sabem, per les dates de
gener, febrer, maig i juny (i una
mica més), molts nois i noies de
Castellbisbal estan molt neguitosos i no
per la primavera, que també, sinó pels
exàmens del curs que estiguin fent.
El que ens sorprèn és que la nostra
biblioteca faci horari “normal” sense tenir en compte aquests períodes tan importants i especials per als estudiants.
Per aquest motiu pares, mares i tutors,
han hagut de portar als seus fills i filles
a altres biblioteques properes, com ara la
Central de Terrassa, amb un horari matí
i tarda cada dia feiner entre setmana, o la
de Sant Andreu de la Barca, amb horari
especial i habilitant aules nocturnes, que
es poden fer servir des del mes de gener
fins a mitjan febrer i els mesos de maig i
juny, fins a la una de la matinada.
És cert que la nostra biblioteca l’any
passat va provar d’ampliar l’horari obrint
dimarts i dimecres al migdia, però que
aquest any ja no ho han incorporat degut a l’escassa afluència d’usuaris, potser
perquè aquest horari no és pràctic per als
estudiants.
És molt frustrant que tinguem
aquest problema quan disposem d’unes
instal·lacions tan adequades i tan mal
aprofitades. Demanem una biblioteca
que no estigui infrautilitzada i que tingui horaris que s’ajustin a les necessitats
de la població de Castellbisbal.

Web:
www.esquerra.cat/castellbisbal
a/e:
ercastellbisbal@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/ercastellbisbal.com
Twitter:
@ERCastellbisbal

olts veïns/es de Castellbisbal
viuen amb preocupació l’escalada d’actes de caràcter violent
que s’estan produint al nostre municipi.
Actes que posen en risc la seguretat de
les persones i els seus bens. En qüestió de pocs mesos s’ha incrementat el
nombre de robatoris a plena llum del
dia. Aquest fets generen por i, al mateix
temps, desconfiança en la capacitat dels
agents de l’ordre, i incomoditat i rebuig
a les ordenances municipals en temes de
seguretat ciutadana.
No menys preocupant és el tema de
la contaminació acústica que pateix Castellbisbal. La manca de control dels darrers anys ha estat el factor determinant
que ens ha conduit a la situació actual.
Potser l’exemple més evident és l’habitual “sarau” a les terrasses, especialment
molest de nit. La convivència entre les
terrasses i els ciutadans que hi viuen a
prop requereix d’un difícil equilibri entre el compliment de la normativa, civisme, paciència i bona voluntat de tots. Cal
una regulació que permeti aquest equilibri entre l’activitat econòmica de bars
i la preservació del dret al descans dels
veïns, garantint una millora de la qualitat de vida.
Nosaltres ho tenim molt clar: en gestió
municipal l’important són les persones.

a/e:
pdecatcastellbisbal@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/pdcastellbisbal
Twitter:
@pdcastellbisbal
Instagram:
@pdecatcastellbisbal

n el pleno de junio, en nuestro
Ayuntamiento, se aprobó una moción a favor de dar soporte a los
CDR (Comités de Defensa de la República), que según la moción, para nada
son violentos, ni son una organización,
solo defienden una República donde no
se excluirá a nadie, ni por pensamiento,
idioma, procedencia, ni…
Pero sus actos nos indican lo contrario: cortes de autopistas (no violentos,
claro), boicot a charlas sobre Cervantes
(claro que Cervantes no estaba presente),
también un claro apoyo hacia un idioma,
¿no?... Y esto entre otras acciones de dichos grupos, por supuesto para nada organizados (lo de las cruces se les ocurrió a
unos, de golpe).
Es del todo correcto tener y defender
una serie de ideas, siempre que esas ideas
no atenten contra otros ciudadanos de forma física, impidan el desarrollo cotidiano
de su día a día o coarten su libertad respetando la libertad de los demás y siempre
dentro de unas normas de convivencia. Si
los CDR (que no son ninguna organización), pueden poner lazos o cruces (con
ello no digo que todos los que lo hacen
formen parte de los CDR) por su propia
defensa no deberían excluir a quienes
hacen lo contrario, que sería quitarlos o
a quienes no defienden esa “República”.

a/e:
castellbisbal@ciudadanos-cs.org
Facebook:
www.facebook.com/ciutadanscastellbisbal
Twitter:
@CsCastellbisbal
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