Tàrrega no aprova un protocol contra les agressions sexistes
La CUP de Tàrrega volem manifestar la nostra indignació davant la situació d'evident manca de
voluntat de diàleg mostrada per l'equip de govern, de la qual en són un bon exemple les actituds
mostrades al voltant del debat sobre la moció per un protocol contra les agressions sexistes,
presentada pel nostre grup al ple de l'Ajuntament.
La moció fou entrada al registre pel nostre grup el dia 15 de gener, i és el fruit de mesos de recerca
sobre experiències dutes a terme en altres municipis, i sobre opinions de tècnics i especialistes. Des
d'aquell moment, el nostre grup es va mostrar obert a esmenes i propostes, fins al punt que la va
retirar del ple del gener per donar més temps als grups per fer-les.
L'actitud de l'equip de govern (CIU i ERC) va ser de total indiferència. Les seves respostes:
“no m'he llegit la moció”, “no ens hem pogut reunir”. Aquesta estratègia del silenci dura dos mesos,
fins que el dia 13 de març se'ns convoca a una xerrada informativa de l'observatori Noctàmbules,
una empresa que fa aquest tipus de protocols per als ens municipals. Hi assistim, i comprovem que
la informació dels tècnics de Noctàmbules coincideix exactament amb la nostra moció. Però després
de la reunió els dos únics membres de l'equip de govern que hi assisteixen, l'alcaldessa i el regidor
de cultura, es neguen a parlar amb nosaltres sobre la moció i la seva intenció de vot.
Finalment, en el ple, l'alcaldessa manifesta el sentit del seu vot: “un no tranquil”, amb
arguments buits com “no estem en contra de la moció, però sí que estem a favor del que en ella
s'expressa”, o bé que no es poden comprometre a complir l'acord de desplegar el protocol durant el
2018. Es veu que, amb tres mesos, no havien tingut temps de proposar-nos de modificar el termini. I
no només això, sinó que, a sobre, ens acusa d'oportunisme. Recordem que la moció fou registrada
abans que esclatés la polèmica del Carnestoltes, de la qual ens n'assabentem per l'equip de govern el
dia 18 de gener. La CUP presenta la moció abans d'aquesta data, i l'equip de govern no havia
manifestat en cap moment ni en cap comissió la seva voluntat d'elaborar cap protocol d'aquest tipus.
Per tant, l'únic oportunisme que hi ha hagut ha estat per part del mateix equip de govern: aprofitant
la nostra moció, han començat a fer veure que fan alguna cosa, per poder dir que ja fan alguna cosa
i tenir l'excusa per no votar una moció de la CUP. L'única conclusió que podem treure de tot plegat
és que els grups del govern, CIU i ERC, no volen votar a favor de cap moció que vingui de la CUP.
Aquesta manera d'actuar ha caracteritzat la política de l'equip de govern, abans CIU i PSC,
ara CIU i ERC, durant tota la legislatura, i sobre diferents qüestions, on el diàleg ha estat
absolutament exclòs, i on moltes preguntes del nostre grup han estat reiteradament ajornades.
Considerem aquesta actitud inacceptable, perquè suposa una manca de respecte cap al nostre grup,
el qual recordem que és la segona força del consistori i, per tant, és també una falta de respecte cap
a totes les persones a qui representem en l'arc del ple.
DESTACAT: L'actitud del govern és inacceptable i suposa una manca de respecte cap a les
persones a qui representem
CUP Tàrrega
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