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candidatura PDeCAT-JuntsxCat    

Hem participat  a la primera jornada "Meeting
Comunicació 3.0", adreçada a totes aquelles 
persones que utilitzem les xarxes corporatives
i personals per la nostra activitat política dins 
del Partit Demòcrata.  

  

El passat, dia 15, el Partit Demòcrata va 
celebrar l'assemblea, per l'elecció del 
candidat de Badalona a les properes
eleccions municipals. Pere Martínez 
Carreté va ser escollit per un 92% dels vots 
dels associats.   

El dia 22 es commemorà el Dia Europeu per 
la igualtat salarial  entre dones i homes i el 
dia 8 de març el Dia Internacional de les 
dones. Aprovem moció denunciant l'escletxa 
salarial entre homes i dones, reflex de la situació 
de desigualtat que les dones pateixen al món 
laboral i de la manca de mecanismes suficients
per garantir la conciliació personal entre l'àmbit
públic i privat, i el desenvolupament lliure de les
dones professionalment i personalment,
afectant també a les prestacions socials i 
jubilació d'aquestes. 
  
    

  

Aprofitant el vinté aniversari de la seva mort i a instàncies del 
Partit Demòcrata, s'ha aprovat una moció, en reconeixement a 
la poeta Maria Mercè Marçal, atès que a Badalona no hi ha 
cap espai dedicat a aquesta autora, referent de la literatura 
catalana, de la lluita de les dones pel feminisme i de la 
defensa de la nació i la cultura catalana. 
    

S'ha aprovat una moció que hem presentat conjuntament amb
tots els altres grups municipals, de recolzament a la PILA per a
la construcció del nou Institut Lola Anglada, instant al govern 
de la Generalitat que es dissenyi, elabori i licitin les obres del 
projecte de rehabilitació de l'escola vella Lola Anglada durant l'any 
2018 i que el centre pugui iniciar la seva activitat el curs 
2020-2021, coincidint amb l'arribada de la primera promoció 
d'alumnes a primer de batxillerat.        
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Hem donat suport a la moció que ha presentat el Grup  
Municipal de Guayem Badalona en Comú, per la llibertat 
d'expressió i de suport al cantant mallorquí Josep Miquel 
Arenas, conegut com Valtonyc, condemnat a tres anys i mig de 
presó per un suposat delicte d'amenaces, injúries a la corona i 
enalitiment del terrorisme a les lletres de les seves cançons; i 
manifestem la preocupació per la deriva autoritària de l'Estat, 
expressada en la modificació del codi penal de 2015.
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