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MERITXELL ROMANCES
Grup Municipal
AE CORNELLÀ

ENGEGUEM EL 2019
AMB PROPOSTES DE CIUTAT
Encetem el darrer any de mandat, amb les eleccions municipals
a la cantonada. La política neoliberal i autoritària del govern PSC
no cessa, i Alternativa d’Esquerres vam continuar defensant el
nostre programa al Ple municipal de desembre:
Pressupost 2019. Clarament continuïsta: privatització de la ciutat,
política aparador, urbanisme al servei del capital i polítiques
socials insuficients. Es va aprovar gràcies al vot de PSC, ICV-EUiA i
Podemos i ens vam quedar soles defensant les nostres al·legacions:
municipalitzar serveis, millora dels plans d’ocupació i polítiques
feministes, LGBTI i de normalització lingüística, entre d’altres.
Ordenances fiscals. PSC i ICV-EUiA hi van votar a favor i ERC i
Podemos s’hi van abstenir. Una pujada generalitzada del 2,5%,
sense criteris de justícia social, afectant per igual des de les grans
superfícies, la banca i les grans companyies de subministraments
fins al petit comerç i les classes populars. Vam presentar una
vintena d’al·legacions perquè pagui qui més té i no la majoria
social, que van ser desestimades pels mateixos grups.
Can Bagaria. Per quart cop durant aquest mandat, es vota una
requalificació urbanísitca de l’espai, fet que demostra una manca
absoluta de planificació cultural i de model de ciutat. PSC, Cs i
ICV-EUiA van aprovar permetre-hi activitat econòmica, però ni
volen explicar en quin estat es troba el «procés participatiu» ni
garanteixen l'ús únicament per part d'economia social i solidària,
tal com es va aprovar a proposta nostra.
Tarifació social. Vam presentar una moció per estendre la
tarifació social i implantar un tràmit únic per acreditar el nivell de
renda. Creiem que el dret a l’accés universal als serveis públics és
compatible amb finançar-los adequadament, i que això s’ha de
basar en una redistribució socialment justa.
Qualitat de l’aire. També vam fer una proposta per millorar la
qualitat de l’aire, amb mesures concretes d’àmbit municipal que
vagin més enllà de les de mínims de l’Àrea Metropolitana i la
Generalitat. Malauradament, PSC i PP la van rebutjar i no volen
posar remei al greu problema mediambiental i de salut pública.
Subcontractació. Aquest model implica pitjors condicions
laborals, pitjors condicions del servei i un encariment de tot
plegat. Per això vam proposar que es limités en els plecs de
condicions dels propers contractes, però PSC, Cs i PP hi van
votar en contra i la resta es van abstenir.
Bombers en lluita. La situació dels bombers de la Generalitat
és crítica: dels darrers 20 dies, 14 han estat sota mínims
d’efectius a Cornellà, i patim l’amenaça de tancament del
parc, deixant sense servei a tota la ciutat i Sant Joan Despí.
Per això vam demanar que es parlés del tema i que s’exigís
a la Generalitat mesures immediates, però PSC, Cs i ERC van
votar en contra d’incorporar-ho a l’ordre del dia.

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

VIVES, ENS VOLEM VIVES
L’any que comença serà un any decisiu, a causa de les
eleccions municipals i europees que se celebraran el proper
26 de maig. Decidirem si volem ajuntaments governats pels
progressistes i que centrin la seva tasca en la resolució dels
problemes concrets de les persones, com la lluita contra
la violència masclista. Per nosaltres n’és una prioritat.
Ho tenim clar. Existeix una violència i un menspreu
específic contra les dones, contra les nenes, es diu
masclisme i patriarcat. Ningú pot amagar aquesta xacra
social sense cometre una injustícia contra més de la meitat
de la població. Aquí no hi ha debat. Ni un pas enrere.
Per això, des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
s’han doblat les hores d’atenció a dones en situacions
de violència masclista per donar resposta urgent a les
necessitats de les dones i dels seus fills i filles. S’ha creat
una comissió específica de professionals per a l’abordatge
i el seguiment de les atencions. S’ha posat en marxa al
CIRD un grup de diagnòstic per a dones en situació de
violència masclista amb l’objectiu d’oferir una contenció
psicològica també immediata, que pot ajudar la dona a
trencar el cicle de la violència i a sortir-ne. A l’any 2018
s’han atès, des del Centre d’Informació i Recursos per a
les Dones, 118 dones de diferents barris de la ciutat i s’ha
dut a terme el seguiment de 47 casos d’anys anteriors.
Cornellà fa gairebé 30 anys que desenvolupa accions
per sensibilitzar envers aquest tipus de violència i que
crea serveis per millorar l’atenció cap a les dones. És per
aquest motiu que es continua ampliant el programa de
prevenció amb 430 joves i s’amplia la Xarxa Activa de la
Joventut per la Igualtat. I com que les agressions per part de
desconeguts es donen majoritàriament a l’espai públic i en
entorns d’oci, a Cornellà es va crear el Protocol d’actuació
per unes festes lliures de sexisme i de violència masclista
Però les dades tornen a ser reveladores. Al 2018 47 dones
i 9 menors van ser assassinades per violència masclista,
a mans de les seves parelles o exparelles. Quina pena!
Quina ràbia! Les dones volem sortir a córrer soles i sense
por, volem passejar soles sense tenir que anar vigilant,
volem anar on vulguem lliurement, volem seguir vives!
Volem aturar el degoteig insuportable d’assassinats
de dones per fer senzilles activitats que fem milions de
dones cada dia, caminar, córrer, passejar… per això les
lleis contra la violència masclista per la seva eradicació es
fan imprescindibles i les polítiques de gènere que fem a
Cornellà són vitals i necessàries. Així que seguim lluitant,
tots, homes i dones contra la violència masclista!
En els drets de les dones ni un pas enrere!
Volem seguir vives!
Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat,
ens veiem per la ciutat!

