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NO OBLIDEM
Si bé en repetides ocasions se’ns parla de recuperació
econòmica, les dades reals de desigualtat i pobresa a
Espanya i Catalunya són vergonyants. La mal anomenada
crisi econòmica ha vingut a ser una gran estafa per les
classes populars, que han patit de forma flagrant un espoli
en drets i condicions de vida. Des de 2008 s’han produït
aproximadament unes 800.000 execucions hipotecàries,
que han deixat sense llar a milions de persones; mentrestant,
els bancs, principals culpables d’aquesta crisi econòmica, als
que es van entregar milers de milions d’euros, i dels quals ja
es reconeix que no es recuperaran més de 60.000 milions,
continuen acaparant propietats i especulant amb un bé de
primera necessitat com és l’habitatge.
Durant aquests anys les reformes laborals dutes a terme
per PSOE i PP han precaritzat fins a l’extrem les condicions
de treball. Es treballen més hores i els salaris s’han reduït
fins al punt que aproximadament un 15% dels treballadors i
treballadores viuen sota el llindar de la pobresa. L’abaratiment
de l’acomiadament va suposar la pèrdua de milions de llocs
de treball i l’augment de la contractació temporal de forma
exponencial. A més a més, en els primers cinc mesos d’aquest
any es van produir més de 540.000 accidents laborals, amb el
resultat de més de 250 morts.
A la vegada, aquesta estafa ha continuat augmentant les
desigualtats: l’1% de la població acapara més de la quarta part
de la riquesa, i el 10% de la població més rica té més riquesa
que el 90% de la població restant: tenim a les nostres ciutats
més de 10 milions de persones pobres, més del 22% de la
població total. Dintre d’aquestes dades hi ha algunes que són
encara més feridores: el 30% de la població infantil està en
situació de pobresa. I hem de buscar encara situacions més
extremes pel fet de ser dona: menys salari, més precarietat,
més temporalitat i més pobresa i dificultats en termes generals.
Ara se’ns ve a sobre, i ja ha començat fa temps, una
forta pressió mediàtica per fer-nos creure que el sistema de
pensions no és un sistema sostenible, per tal que contractem
plans privats. Les marees pensionistes d’arreu de l’Estat estan
lluitant per revertir la situació i que les pensions tornin a estar
vinculades al creixement de l’IPC i per tal que siguin dignes,
i que persones jubilades no hagin de viure en situacions de
pobresa extrema com trobem sovint. I a tots aquests embats
del capitalisme i dels partits del règim contra la gran part de la
població, només podrem fer front si ens organitzem i lluitem
al carrer. Hem de recuperar drets i guanyar-ne d’altres, però
serà impossible que aquests siguin facilitats per les mateixes
forces polítiques que ens han venut per tal de mantenir els
seus privilegis i un règim que ens oprimeix i protegeix els que
més tenen. No oblidem: lluitar, crear, poder popular.

AUDIÈNCIA PÚBLICA SOBRE
L’HABITATGE A CORNELLÀ
L’Ajuntament de Cornellà convoca les entitats i la
ciutadania en general a l’Audiència Pública de caràcter
informatiu que tindrà lloc el 6 de novembre, a les 19
hores, al Citilab, per tractar la situació de l’habitatge
a la ciutat. Es tracta d’un espai de participació obert
a tothom, en què l’Ajuntament donarà a conèixer
l’informe sobre la situació actual de l’habitatge al
municipi, els indicadors del nombre d’habitatges
protegits existents i els que està previst construir
en els pròxims anys, així com altres mesures que el
consistori preveu portar a terme en matèria d’habitatge.
L’Audiència sobre habitatge públic respon a una
proposta presentada al Ple pels grups municipals de
ICV-EUiA-EP-E, ERC-AM i Cornellà en Comú, amb
les esmenes incorporades presentades pel PSC.

APUNTA’T A LA CAVALCADA
DE LA NIT DE REIS
Vols contribuir a fer de la Nit de Reis la nit més màgica
de l’any? Si vols formar part de la Cavalcada de Reis,
apunta’t els dies 5 i 6 de novembre, de 10 a 14 hores i
de 17 a 19 h, al Departament de Cultura (Mossèn Jacint
Verdaguer, 16-18, baixos). Els requisits són tenir entre
6 i 11 anys (nascuts entre el 6 de gener de 2007 i el 5
de gener de 2012, ambdós inclosos), estar empadronat
a Cornellà, i no
haver estat escollit
en el sorteig dels
anys 2017 i 2018.
El sorteig serà al
Castell de Cornellà,
el 3 de desembre,
a les 17 h.

CONCURS DE CLIPS
A VISTA DE DRON
L’Avenç de Cornellà, associació pel patrimoni històric i
la cultura, convoca el concurs de videoclips “Cornellà
de Llobregat i el seu patrimoni històric a vista de dron”,
amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari,
l’any 2019. Les imatges hauran de ser aèries i gravades
amb dron, i mostrar alguns dels edificis emblemàtics
de la ciutat. El termini de presentació dels treballs
finalitza el 31 de desembre. Consulteu les bases a:
http://agenda.cornella.cat/fitxa.aspx?idAct=36535

