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Autodeterminació
per decidir-ho tot

Seguim apostant
per l’educació

D

avant el referèndum d’autodeterminació del proper 1
d’octubre, Cornellà en Comú – Crida per Cornellà hem iniciat una
campanya amb altres organitzacions germanes de la comarca que
culminarà el proper divendres 22 amb un acte al qual us convidem
a participar. A continuació reproduïm el manifest:
El proper 1 d’octubre, el poble de Catalunya estem convocats
a exercir el nostre dret d’autodeterminació participant del
referèndum que s’ha convocat amb la pregunta «Vol que Catalunya
sigui un estat independent en forma de república?». Per a les
candidatures municipalistes de ruptura del Baix Llobregat, des de
la nostra perspectiva nítidament anticapitalista i feminista, això
és tot un exercici de participació democràtica irrenunciable que
forma part de la nostra manera de fer política: és el poble qui ha de
tenir el dret a decidir-ho tot, absolutament tot.

A

Cornellà començarem el curs amb dos nous grups de P3
a les escoles Abat Oliba i l’Areny i amb l’augment d’un grup de
primer de l’ESO a l’Institut Francesc Macià. Des de l’Ajuntament,
junt amb tota la comunitat educativa de la nostra ciutat, hem
continuat demanant a la Generalitat tots els recursos que creiem
que necessiten els centres educatius de Cornellà. I ho demanem
a l’administració competent, perquè nosaltres, sense tenir les
competències, sí que invertim en Educació.
El proper curs els centres comptaran novament amb
les propostes educatives adreçades als diferents cicles,
amb el programa d’activitats extraescolars Educar per
Créixer, perquè l’Educació va més enllà de l’horari lectiu,
i continuarem amb el programa d’estudi assistit, amb
docents de reforç contractats mitjançant Plans d’Ocupació.

Per una banda, és cert que són moltes les reticències davant del
paper del PDeCAT i Junts pel Sí. Davant la seva corrupció, les
seves polítiques neoliberals antisocials i el seu processisme, hem
de mobilitzar-nos el proper 1 d’octubre. Ben lluny de donar suport
a les seves polítiques, cada vot al referèndum d’autodeterminació
és un vot d’impugnació del Règim del 78 i per la transformació social.
Per l’altra banda, no pot haver-hi excuses per no participar-hi. Qui
es dedica a criticar la manca de garanties o a demanar una
consulta pactada amb l’Estat, no fa més que bloquejar aquest
exercici democràtic. L’estat espanyol del PP, el PSOE i Cs mai no
pactarà cap referèndum ni aportarà cap mena de garanties per
l’exercici del dret d’autodeterminació per part del poble català.
Davant l’immobilisme d’uns i el processisme d’altres, la millor
garantia és la participació popular massiva.

Els plans d’ocupació a les escoles tenen moltes funcions. La
primera, ajudar aquell alumnat que més ho necessita. Amb
aquestes accions volem també contribuir, des de l’administració
local, a la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la cohesió social.
I, finalment, a donar dignitat a les persones que no tenen feina,
perquè es vital per desenvolupar el projecte de vida de qualsevol
persona tenir una feina digna. Així que, com sempre, defensem la
dignitat de moltes famílies.

Al Baix Llobregat, lluny de tòpics i titulars interessats, el poble
treballador està majoritàriament sensibilitzat amb l’exercici
del dret a decidir. És hora que, lluny de restar passiu o de ser
instrumentalitzat per part d’uns o d’altres, es mobilitzi per
fer palesa la voluntat de canvi social i contribuir a aprofundir
l’escletxa en el Règim del 78 de la monarquia, la corrupció i el
capitalisme neoliberal. Els ajuntaments dels nostres municipis,
majoritàriament en mans del PSC i ICV, han d’acompanyar el
poble en aquestes reivindicacions en comptes d’ignorar-lo o fins i
tot menysprear-lo. Cal que es posin del costat de la democràcia i de
les urnes i que facilitin la votació el proper 1 d’octubre.

També pensem que no hi pot haver educació de qualitat sense uns
espais dignes i adequats, per això aquest estiu hem fet diferents
actuacions de millora als centres, amb una obra destacada com el
gimnàs de l’escola l’Areny finançada íntegrament per l’Ajuntament.
I una vegada més, no és la nostra competència però donem
la cara, mentre que la Generalitat de Catalunya no té diners
per pagar ni inversions ni el deute d’uns 13 milions d’euros
que té amb nosaltres, però sí troba diners per a urnes!!

Amb tot, aquest 1 d’octubre ha de ser el punt d’inflexió perquè
comencem a decidir-ho absolutament tot. Ha de ser la porta d’un
procés constituent àmpliament participatiu i de base popular en
què la gent prengui la paraula per poder decidir sobre el model
econòmic i social, la nostra relació amb la Unió Europea i l’OTAN i
les nostres institucions polítiques comunes. Lluny de separar-nos
de la resta de pobles de la península ibèrica, el referèndum és
també una oportunitat per superar el Règim del 78 al conjunt de
l’Estat i per retrobar-nos, des de la fraternitat, amb les classes
populars d’aquests països germans.
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Creiem que l’etapa de 0 a 3 anys és plenament educativa i per
això mantenim, malgrat la falta de finançament per part de la
Generalitat (0 euros!) la nostra xarxa d’escoles bressol municipals.
Són unes escoles ben valorades per les famílies i que compten amb
excel·lents professionals.

Fem una clara aposta per la lectura, per la cultura, per
l’educació. Perquè l’educació ens fa créixer.
Cornellà es prepara per començar un nou curs, amb noves
oportunitats per desenvolupar-nos, amb els cursos del Centre
d’Informació i Recursos per a les Dones, amb la completa Xarxa
de Biblioteques, i amb una àmplia oferta formativa social i cultural
als diferents centres cívics, a l’Escola Municipal de Música Roser
Cabanas, a l’Escola d’Adults, a la Universitat de la Gent Gran, a
l’Escola Oficial d’Idiomes o al mateix Citilab ampliant formació vers
les tecnologies de la informació i la comunicació.
Un curs més, doncs, des del Govern municipal apostem per
l’Educació! Només cal que busquis allò que més t’agrada fer per
créixer amb nosaltres. Som-hi!
Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat,
ens veiem per la ciutat!
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