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RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

PENDENT EL RECONEIXEMENT A
LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME
A dia d’avui encara està pendent fer un reconeixement a
totes les persones de Cornellà que varen morir a la guerra, a
les que van ser executades, van ser víctimes de consells de
guerra, les que van patir l’exili i/o la presó. S’hauria de fer un
reconeixement a tots els cornellanencs i cornellanenques
represaliades i assassinades pel franquisme.
Aquesta és l’essència de la defensa que vam fer al ple de la
moció que va presentar Podemos. Una moció que es limitava
a homenatjar a dos regidors assassinats pel franquisme i no
tenia en compte i discriminava a la resta de cornellanencs i
cornellanenques represaliades.
Evidentment defensem i ens reiterem en la necessitat
d’una actuació pública per a la reparació de la seva dignitat,
i en aquest sentit tots els grups, excepte Podemos, vam
aprovar un text que determinava: Estudiar conjuntament
amb totes les entitats de la Memòria Històrica de la ciutat i
els grups municipals un Espai o monument commemoratiu
de les persones que van ser assassinades, deportades o
represaliades, per reparar la memòria històrica d’aquestes
víctimes del franquisme i fomentar-ne el coneixement per
part de la ciutadania de Cornellà.
Lamentem la confrontació que es va viure al ple i que
no fos possible una posició unànime per tots els partits,
quan realment tots compartim la necessitat d’aquest
reconeixement. Fer política és l’art de gestionar les diferències
i ens costa d’entendre com alguns partits es tanquen
hermèticament en les seves posicions i no accepten mai
moure’s ni un mil·límetre de les seves argumentacions ni del
que defensen, encara que sigui per millorar i/o ampliar el
que demanaven. Esquerra Cornellà continuarem treballant
amb propostes constructives i en positiu i amb el diàleg i el
respecte com a màxima.
Al mateix ple vam presentar una moció per la millora
del servei de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i de les
condicions laborals del seu personal.
L’OAC de Cornellà, és un servei de l’Ajuntament que permet
a qualsevol persona realitzar tràmits i consultes. El volum de
tràmits és molt elevat i sumat a la implementació del Pla de
Transformació Digital ha suposat un ralentiment en les gestions,
provocant llargues cues i amb cites prèvies a llarg termini.
Destaquem la professionalitat, dedicació i implicació de les
persones treballadores de l’oficina, però és evident que són
necessàries actuacions de millora, tant per una millor atenció
vers la ciutadania com per les pròpies condicions del personal.
Però el PSC va presentar una moció alternativa sense afrontar la
realitat ni plantejar millores per l’OAC i sense assumir la deficitària
gestió del departament com a equip de govern.
Us desitgem unes Bones festes, sense oblidar totes les
persones a la presó i a l’exili que no podran gaudir-ne en
llibertat ni amb la companyia dels seus.

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

ENS VOLEM VIVES
Malauradament, cada dia hem de lluitar contra la violència
masclista, i per això faig aquest article al desembre. Tot i la
visibilització de la problemàtica al mes de novembre, crec
fonamental no baixar la guàrdia i lluitar cada dia contra
aquesta violència. És important mantenir el combat, no
només el 25 de novembre, i cal, a més, de manera urgent,
sumar-hi a tothom, a tots els homes i a totes les dones. Sí, és
urgent sumar-hi a tots i totes, perquè la realitat és que encara
no hem aconseguit acabar amb aquesta xacra de la nostra
societat, tot i que ja fa més de 10 anys de la Llei 5/2008.
Les dades són contundents, alarmants i esgarrifoses.
Les dones víctimes de violència masclista a l’Estat espanyol,
malauradament, ja arriben a 85 a dia d’avui: 55 feminicidis íntims
de parelles i exparelles, 6 feminicidis no íntims, 20 feminicidis
familiars, 1 feminicidi d’una dona trans i 3 de menors.
Al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones de
Cornellà, fins ara, són 102 dones les que han estat ateses per
primera vegada com a casos de violència masclista. Pel que
fa al seguiment de casos, el nombre s’eleva fins al total de
299 dones ateses al 2019.
A més, hem de lamentar, malauradament, que enguany
hem patit la xacra de la violència masclista en la seva màxima
expressió amb l’assassinat d’una dona del nostre municipi, la
Cristina Ortiz Lozano, de 28 anys, que va ser assassinada la nit
del 21 de setembre a Southampton, Regne Unit, on residia per
motius laborals. Tant l’Ajuntament com la ciutadania es van
unir per mostrar el seu absolut rebuig envers aquest assassinat
masclista i per expressar el seu sentit condol a la família de
la Cristina. Des del coneixement dels fets, l’Ajuntament de
Cornella va aplicar el Protocol de dol contra les violències
masclistes, posant a disposició de la família tots els recursos
disponibles, entre ells l’atenció social, jurídica i psicològica
necessària per afrontar aquest moment tan tràgic.
Davant de qualsevol indici de maltractament, cal demanar
ajuda adreçant-se al Centre d’Informació i Recursos per a les
Dones, que ofereix, de forma gratuïta, informació, orientació i
atenció integral, social, jurídica i psicològica i que acompanya
les dones en aquests processos vitals.
A totes les dones que heu patit violència, us volem dir
que no esteu soles! Continuarem treballant per l’erradicació
de totes les violències masclistes. Farem tot allò possible
per sumar milers de dones a aquesta lluita i també a milers
d’homes. És un problema de tothom, tots i totes. I no són
casos aïllats ni inevitables, així que només com a societat
podem erradicar-lo. Vives, ens volem vives!
Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat, ens
veiem per la ciutat. Bones festes!

