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AMB LA UNITAT POPULAR.
HO CANVIEM TOT
Revolució, socialisme i vida digna

Fil Roig:
un espai de lluita
obert a tota la
ciutadania
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Benvinguts

Dos anys lluitant per Sant Boi des
de l’Ajuntament

Fil Roig, un espai de lluita obert a tota la ciutadania
El proper 6 de desembre farà dos anys que vam
inaugurar l’Espai Fil Roig. Aquesta inauguració va
ser la culminació d’un esforç col·lectiu de tota la
militància que va treballar durant molt de temps,
amb molt pocs recursos, molta il·lusió i
intel·ligència col·lectiva per a fer-ho realitat, però
encara ens queda molt per fer.
Tot i l’impacte de la pandèmia, l’Espai Fil Roig
s’ha mantingut obert i ha mantingut viva la seva
vocació de ser molt més que la seu d’Esquerra
Unida i del PSUC-Viu Sant Boi. L’Espai Fil Roig és
obert a les lluites veïnals, a les entitats de la
ciutat i ofereix una programació oberta a tota la
ciutadania amb l’objectiu de fomentar el debat i la
perspectiva crítica. S’hi desenvolupen xerrades,
tallers, es cedeix a les entitats veïnals, hi ha una
llibreria solidària (la venda de llibres ha permès

fer aportacions a la Caixa de Resistència de
Nissan o a la compra de vacunes per a Cuba) i és
l’espai de treball de l’Assemblea d’Esquerra
Unida i del nucli del PSUC-Viu Sant Boi.
El butlletí que teniu a les vostres mans és la
materialització de la tasca col·lectiva de la nostra
militància i de la seva lluita en diferents fronts. És
una eina per a que el conjunt de la ciutadania
tingui coneixement de les activitats i de les lluites
que es desenvolupen a l’Espai Fil Roig i per a
transmetre la tasca que desenvolupem dins el
nostre Grup Municipal.
Ens trobem a la lluita.
Xavier Alejandre Casanova
Coordinador EU Sant Boi
Regidor del Grup Municipal
Podem - Esquerra Unida

Cuba y su realidad
El pasado 8 de octubre, en el Espai Fil Roig
hablamos sobre el futuro y la resistencia de la
Revolución Cubana con Gustavo de la Torre y
Ronaldo Inerárity, miembros de la Asociación de
Cubanos residentes en Catalunya José Martí y de
Defensem Cuba. El compañero Gustavo nos
resume en estas líneas el contenido de la charla y
la situación actual de la Revolución:
Mirar a Cuba a través de un prisma europeísta o
usando los estándares impuestos por la visión
imperialista
estadounidense,
como
“democráticos y universales”; pues es lógico que
todo examen se incline a aceptar la colonización
para Cuba.
Las grandes necesidades que afronta hoy la
población están dadas por sortear 6 décadas de
una política hostil y agresiva por parte de
administraciones de EEUU, a la cual se ha
sumado la complicidad de la Unión Europa:
bloqueo económico, atentados a objetivos

económicos,
guerra
biológica,
campañas
mediáticas y la acción de una “disidencia”
financiada desde el exterior, todo con el objetivo
de crear dificultades económicas, fragmentación
social y, finalmente, derrocar el proceso
socialista.
La Revolución cubana no es perfecta, sino
perfectible; pero independientemente de sus
errores, ha sido capaz de alcanzar logros que ni el
capitalismo desarrollado alcanzaría a pesar de
todas sus riquezas económicas ¿Por qué?
Simplemente porque en Cuba hay voluntad
política y el ser humano es lo fundamental.
Cuba no ha logrado llevar adelante la Revolución
que desea, sino la que le han permitido hacer. Sin
embargo, cabe preguntarse ¿Si el socialismo
cubano es un fracaso, porque no lo dejan fracasar
por sí sólo? ¿Por qué siguen agrediendo la
soberanía del pueblo cubano y violando
flagrantemente sus derechos con un criminal
bloqueo económico y tantas agresiones?

Fa més de dos anys que per primer cop, Esquerra
Unida aconseguia representació a l’Ajuntament
de Sant Boi, en aquella ocasió dins de la coalició
Podem – Esquerra Unida.
En aquest temps, hem compaginat la nostra lluita
als carrers amb la lluita a les institucions. Hem
presentat més de 30 mocions i hem formulat més
de 80 propostes i interpel·lacions a l’equip de
govern amb l’objectiu de desenvolupar polítiques
que suposin una millora en el benestar de les
classes populars de la nostra ciutat. Entre
d’altres hem presentat mocions per sol·licitar una
Escola Oficial d’Idiomes a Sant Boi, per generar
una oferta pública i municipal de serveis
funeraris, per municipalitzar el Servei d’Atenció
Domiciliària, per frenar la proliferació de les
cases d’apostes, per reclamar una atenció
presencial i de qualitat al sector bancari, per
aplicar una moratòria urbanística al PDU de
Llevant-Parellada, per construir el primer
equipament residencial i assistencial per a la gent
gran de gestió pública, per canviar el model de
reciclatge pel de devolució, dipòsit i retorn
d’envasos, per crear una àrea d’autocaravanes a
la ciutat o per apujar els llindars de renda perquè
les bonificacions de les tarifes de les escoles
bressol arribin a les famílies treballadors, així fins
a més de 30 mocions. Algunes d’aquestes

propostes han estat àmpliament recolzades pel
ple, però d’altres han estat tombades per la
majoria absoluta del PSC (al nostre portal web
podeu veure totes les mocions presentades i les
que han estat aprovades o rebutjades).
Hem presentat propostes amb el teixit associatiu
i veïnal de la nostra ciutat: amb la Marea
Pensionista, amb Comissions Obreres, amb la
Plataforma en Defensa dels Béns Comuns, amb la
ILP per un retorn digne, amb l’Associació de Veïns
la Unión de Camp Blancs i amb la Plataforma yo sí
te creo, exercint de corretja de transmissió per a
portar al ple les lluites ciutadanes. Com sempre
hem dit “Un peu a la institució, mil al carrer”.
També hem interpel·lat l’equip de govern per
qüestions relacionades amb la neteja de la nostra
ciutat,
per
les
infraestructures,
pel
desenvolupament del programa Reactivem Sant
Boi, per temes energètics, d’igualtat o pel
compliment dels compromisos de l’Ajuntament
amb la laïcitat.
Volem construir la nostra tasca institucional
col·lectivament. Feu-nos arribar les vostres
propostes al nostre correu i mirarem com dur-les
al ple!

Es publica la convocatòria “Un peu a la institució, mil al carrer” per a donar suport a les entitats santboianes
El Grup Municipal de Podem – Esquerra Unida Sant Boi,
donant resposta al seu compromís electoral, presentarà
el proper 27 de novembre la convocatòria “Un peu a la
institució, mil al carrer” per a donar suport a les entitats
santboianes.

solidàries, feministes, de solidaritat internacionalista, de
lluita obrera, culturals, educatives, de suport a l’economia
social, de lluita pels drets de les persones, LGTBIQ, de
cooperació, d’investigació, d’igualtat i cohesió social i de
defensa dels valors democràtics i republicans.

El Grup Municipal
destinarà part dels seus fons
econòmics, percebuts per la seva activitat institucional a
contribucions econòmiques per a projectes de diferent
caire de la ciutat. Les entitats podran rebre fins a 500€ per
a finançar activitats relacionades amb finalitats

La convocatòria estarà disponible a partir del 27 de
novembre a les pàgines web dels dos partits que formen
el
Grup
Municipal
www.eusantboi.org
i
www.podemsantboi.info, així com a les xarxes socials
d’ambdós partits.
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El deficiente servicio de la banca
La Marea Pensionista de Sant
Boi (como el resto de mareas de
Cataluña y del Estado español)
es un movimiento organizado
que lucha para defender el
Sistema Público de Pensiones y
reivindicar los derechos básicos
de la ciudadanía.
LA MAREA PENSIONISTA DE
SANT BOI DENUNCIAMOS EL
DEFICIENTE SERVICIO DE LA
BANCA.
Los bancos están en un proceso
de negocio mas económico que

humano.
Cierran
oficinas,
reducen personal, disminuyen
el horario de atención al público
y obligan a usar la banca en
línea o los cajeros automáticos.
También denunciamos el trato
vejatorio que los bancos dan a
sus clientes, especialmente a
las
personas
mayores,
obligándolos a soportar largas
colas en la calle, a realizar
gestiones telemáticas que la
mayoría no entiende y, en
muchos
casos,
cobrando
comisiones abusivas.

La Marea Pensionista de Sant
Boi informamos que existe en
los bancos una CUENTA DE
PAGO BÁSICA sin ningún tipo
de comisión para las personas
con una renta baja.
Que no te engañen, si quieres
tener una cuenta de pago
básica,
es
tu
derecho.
¡Reclámala!
Para mas información puedes
enviar
un
correo
a:
reclamatucuentabasica@gmail.
com

Taller Alfabetització digital: Serveis en línia
per a la ciutadania

Aquest passat mes d’octubre es va iniciar un nou taller a l'Espai Fil Roig "Alfabetització digital: Serveis
en línia per a la ciutadania" amb l'objectiu d'evitar l'exclusió que les noves formes de relació amb
l'administració i amb altres serveis essencials han generat.
Darrerament s'ha imposat un sistema que exclou a aquelles persones que no tenen capacitat per fer
servir les noves tecnologies, que menysprea la gent gran, que provoca enormes cues de persones
grans esperant per a fer les seves gestions, desplaçaments innecessaris i la degradació progressiva de
l’atenció presencial i l’assessorament personalitzat.
Davant d'aquesta situació, hem de reaccionar i lluitar per a mantenir la qualitat de l'atenció presencial,
però mentre no guanyem aquesta lluita, des de l'Espai Fil Roig oferim la possibilitat a totes les
persones que no puguin desenvolupar-se correctament en l'entorn digital a rebre formació, seguiment
i assessorament per a: aconseguir el certificat digital i la firma electrònica, realitzar tràmits online i per
a resoldre totes les qüestions que puguin sorgir sobre l'ús de les noves tecnologies.
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