
Quan pensàvem a escriure aquest article, el primer que ens 
venia al cap era fer una valoració d’aquests 100 dies i, per títol, 
una cosa així com “100 dies a l’oposició”. La veritat, però, és que 
portem molt més de 100 dies a l’oposició. Portem dies, mesos, 
anys i dècades lluitant des del carrer per la construcció 
d’una societat més justa i igualitària, ecològicament 
sostenible i feminista, per la plena sobirania del nostre 
poble. Portem molt de temps d’oposició a aquest sistema injust 
i egoista com és el capitalisme, que no s’està de desnonar 
famílies, explotar i acomiadar treballadors o retallar els drets 
més bàsics com la salut i l’educació si això genera beneficis 
econòmics. És per això que “100 dies a l’oposició” no era el 
títol més apropiat per aquest article, com tampoc no ho seria, 
si bé per altres motius, per a la resta de grups municipals.

Un altre possible títol, certament poc modest, hauria estat “100 
dies d’honestedat i coherència”. Tampoc hauria estat gaire 
adient si mirem enrere i veiem com tantes companyes que ens 
han precedit en la lluita ho han fet sempre des de la màxima 
coherència i, des de la feina de formigueta, de construcció 
en el dia a dia, ens han permès arribar fins on som avui. Sí 
que és cert, però, que aquests 100 dies hem mantingut tota 
la coherència que procuràvem guardar abans d’entrar a la 
institució. Cada decisió que hem pres, no l’han presa 
cinc regidors ni una executiva sinó una assemblea 
oberta a la participació activa de tota la població. Cada 
decisió, òbviament, totalment coherent amb el programa que 
6075 cornellanencs van avalar a les eleccions municipals. I entre 
les primeres decisions, no acceptar els absurds privilegis: les 
insígnies, les targetes de la zona blava o, com ja vam anunciar 
amb el Compromís de les Escales, el telèfon mòbil de Movistar.

En aquests 100 dies, hem entrat a un món absolutament nou, 
que ens era totalment aliè, al qual encara ens estem adaptant 
malgrat que, si no volem caure en errors del passat i acabar 
absorbits per la institució, seria millor no fer-ho. Perquè, com 
hem recordat sempre, la societat només la transformarem des 
del carrer. És per això que necessitem més que sempre la 
vostra participació. La vostra mobilització activa no només en 
una candidatura electoral, sinó al carrer, als moviments socials, 
a les assemblees, als sindicats combatius, donant resposta a 
cada atac del capitalisme i construint un contrapoder de 
caràcter veritablement popular. Perquè només així tenim 
la possibilitat de seguir sent la veu rupturista a l’Ajuntament. 
La veu que no representa a ningú però a la qual li representen 
les lluites del carrer, del poble, de la classe treballadora.

I després dels 6.075 suports que vam rebre a les municipals, 
ens hem de tornar a felicitar, aquest cop pels 10.646 vots que 
el 27S situaven les candidatures que apostaven clarament per 
la transformació social i per la sobirania del poble 
català com a tercera força, a menys de dos punts del PSC. •

A  Cornellà seguim treballant per la dignitat de la nostra 
ciutadania, i aquests dies hem fet passos importants. M’explico.

Al mes de novembre 100 persones començaran a treballar 
amb el Pla d’Ocupació Local que impulsem. La meitat 
d’aquestes seran destinades a tasques educatives, cobrint així un 
doble objectiu a la ciutat: millorar i ampliar els projectes educatius 
i donar dignitat a persones que malauradament no tenen feina. 
Aquest 2015, en resum, ja hem donat ocupació temporal a 450 
persones, ajudant així a 450 famílies a tenir una nova oportunitat. 
Ho hem dit moltes vegades, on acaba la nostra competència, 
comença la nostra incumbència. Mentre uns parlen de banderes, 
nosaltres parlem d’atur, de desnonaments, de lloguer social, etc… 

Sí, habitatges de lloguer social. Vam crear el Fons d’Habitatge 
de Lloguer Social, dotat amb 735.000 euros, destinat a una borsa 
de fins a 40 habitatges per posar-los a disposició de famílies en 
situació de vulnerabilitat. I al juliol vam recuperar dels bancs 18 
pisos, per tal de facilitar-los a famílies que ho necessitessin.

L’Ajuntament, a principis de setembre ja va iniciar les gestions per 
adherir-se a la Xarxa de Ciutats Refugi. També es va adherir al 
manifest Payasos sin Fronteras conjuntament amb algunes ONG de 
la ciutat com Cornellà Solidari, la Coordinadora contra la Marginació, 
l’Assemblea local de la Creu Roja i la FAVCO. I ara, hem presentat 
una moció perquè entenem que Cornellà, com a municipi obert i 
solidari no pot tancar els ulls davant d’aquesta situació, cal coordinar 
esforços reals i eficients, sense grans titulars, per anar treballant en 
la mesura de les nostres possibilitats, donant suport a la població 
refugiada víctima de conflictes armats. Ara mateix, l’escenari és 
incert. Encara no hi han dades de les persones que vindran ni a 
Catalunya, ni a Cornellà. Però el que sí sabem, es que la Creu Roja 
de Cornellà gestionarà els recursos econòmics provinents de l’Estat 
amb aquesta finalitat, i d’altres Entitats Socials, donaran suport a la 
gestió de les conseqüències d’aquesta barbàrie. Des de l’Ajuntament, 
coordinarem i contribuirem a donar suport als programes que es 
portin a terme, però amb “seny” i sempre, tocant de peus a terra.

Ah! I del 15 al 31 d’octubre ens pots dir la teva a través del 
Cornellà Opina! Perquè estem estudiant la possibilitat, per 
tal d’ajudar a les famílies, de fer el pagament dels impostos 
fraccionats en 12 mensualitats i volem saber què en penses. 

I per acabar, respecte el 27S. A Cornellà el PSC ha tornat 
a guanyar, així que gràcies! De forma clara s’ha dit NO a la 
independència. A Catalunya el PSC és manté com a tercera 
força al Parlament i primera de l’esquerra no independentista, 
i els vots han dit NO a la DUI, però resulta que el que compte 
no son vots sinó escons. Ara, el que ha amagat el cap sota l’ala, 
que no ha donat comptes de la seva nefasta gestió al capdavant 
del govern de la Generalitat, que és el rei de les retallades i el 
seu partit de la corrupció, serà President? Això no és seriós…

Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat,  
i ens veiem per la ciutat! •
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