
Al darrer ple del mes d’octubre el PSC, C’s, ICV-EUiA i el 
PP presentaven una	moció	sobre	les	beques-menjador. 
És cert que estem davant d’una situació d’autèntica emergència 
social i no podem caure en la frivolitat de parlar de percentatges 
i simples dades sobre un paper quan a la nostra ciutat hi ha 
infants que no saben si avui tindran un plat calent a taula. 
És per això que aquesta moció era totalment necessària i 
expressava uns mínims als quals no ens podíem negar. 

D’altra banda, però, era molt insuficient. Una moció que es 
limitava a “instar a la Generalitat”, quan l’Ajuntament ha d’actuar 
des de ja mateix i garantir una alimentació adequada 
per a tots els infants. Cert és que s’han destinat recursos, 
cal reconèixer-ho, però els drets humans més fonamentals 
no coneixen limitació de pressupost i la seva garantia s’ha de 
prioritzar per davant de qualsevol altra despesa. És per això que 
vam proposar l’assumpció immediata per part de l’Ajuntament 
del cost de l’alimentació dels infants que no se la poden pagar i 
vam assenyalar que no es tracta d’una qüestió circumstancial, 
sinó que és una qüestió de model: allà on l’Ajuntament té 
competències (escoles bressol), ha privatitzat la gestió amb 
el conseqüent increment de despeses (com l’IVA i el benefici 
empresarial) que no pagaríem en un model de gestió directa. 
I en la mateixa línia, situa en més	d’11€	el	menú	diari	
als menjadors escolars i rebutja el pagament segons rendes. 
Realment aquest n’és el cost real? És el cost que han d’assumir 
directament les famílies amb independència de la seva situació 
econòmica, quan estem parlant d’una necessitat essencial?

Al mateix ple, instàvem a commemorar el 40è aniversari de 
la vaga de Laforsa, que se celebra aquest mes de novembre. 
Una vaga que, juntament amb moltes altres lluites de la classe 
treballadora, ha construït la identitat de la nostra ciutat i l’ha 
convertida en tot un referent de les lluites pels drets i llibertats 
socials, nacionals i democràtics. Un ple, per cert, que se celebrava 
un 29 d’octubre, dia que també commemoràvem l’afusellament de 
Josep	Maria	González	Vera. Aquest militant de la CNT, que 
fou un dels màxims responsables polítics de la nostra ciutat durant 
la Revolució i la lluita antifeixista a finals dels anys 30, encara 
no ha rebut ni un sol reconeixement. De fet, molt probablement 
apareix per primer cop el seu nom en aquesta revista. I tot plegat 
és el que reivindicarem el proper 20 de novembre: a 40 anys 
de la mort del dictador, els assassins i torturadors continuen 
impunes, continuem sense que s’hagi fet justícia ni s’hagin reparat 
els profunds danys que ha sofert el nostre poble i els herois que 
van lluitar per la democràcia continuen oblidats a les cunetes.

I lamentablement,	continuem	patint	cada	dia	la	més	crua	
violència masclista. Des de les actituds més quotidianes 
fins al vessant més cruel, enguany expressat en 80 feminicidis 
a l’Estat espanyol, dels quals 30 als Països Catalans. Un 
any més, sortirem al carrer el 25 de novembre. •

En el pleno municipal de octubre, dimos pasos importantes para 
seguir avanzando. Aprobamos las ordenanzas y los presupuestos 
del 2016. De ellos hablaremos en un artículo más adelante, 
porque hoy quiero explicaros que también decidimos volcar 
4,6	millones	de	euros	de	superávit	para	las	personas. 
Una medida acorde con la situación actual. Os explico.

Aprobamos una modificación de crédito que nos permitirá adelantar 
para gastar el superávit del Ayuntamiento. Y, ¿en qué vamos a 
invertirlo? En lo hablado, pactado y consensuado con la ciudad.

El detalle es el siguiente. A proyectos	sociales	destinaremos 
600.000 euros y podremos contratar a 100 personas más, 950.000 
euros a centros educativos como el CEIP L’Areny, CEIP Torre 
la Miranda, Centre Educatiu Virolai, (lo tenemos que hacer porque 
de nuevo la Generalitat no quiere hacer frente ni a lo que nos 
debe, los 12 millones, ni a los nuevos retos que hay que afrontar… 
—ya sabéis, solo se dedican a la “desconexión de Cataluña”—). 
A instalaciones deportivas destinaremos un total de 1.383.000 
euros, financiando reformas en el pabellón de Almeda, en el estadio 
Municipal de Atletismo-Rugby y un nuevo Skatepark. Finalmente 
reservamos a una nueva iniciativa	social	y	cultural	en el 
Instituto Gaudí una dotación de 600.000 euros y 920.000 euros 
más los consignamos a intervenciones en el espacio público.

Como veis, hemos decidido dedicar el superávit a las personas, a
la ciudad. Hemos priorizado los proyectos sociales, educativos y
deportivos. Apostamos por reducir desigualdades, por defender
la dignidad de la ciudadanía, por invertir en las personas 4,6
millones de euros más, a parte del presupuesto, para en la
medida de lo posible mejorar el día a día de nuestros vecinos y
vecinas. ¡Ah! Y a esto, ¡¡CeC-CpC y ERC votaron en contra!!

También reclamamos en el pleno, solicitar a la Generalitat que 
garantice las becas comedor a los niños y niñas de Cornellà. Se trata 
de cubrir necesidades básicas de alimentación, porque el Ayuntamiento 
de urgencia incorporó el mes pasado 180.000 euros más a esta 
partida económica para dar respuesta a la indignante situación.

Aprobamos conmemorar el 40 aniversario de la huelga de 
Laforsa, una larga huelga y reivindicación obrera, que vino a 
culminar las grandes luchas obreras (Siemens, Elsa, huelgas generales 
del baix Llobregat), que colocaron a nuestra comarca en el centro 
mismo de la multitud de movilizaciones que marcaron el largo final 
del franquismo en nuestro país. Como siempre, continuaremos 
dando a conocer aquellas luchas en defensa de nuestras libertades.

Y finalmente en el pleno, acordamos incrementar las actuaciones 
en materia de violencia machista. #25N. ¡Hablemos claro! 
Los asesinatos siguen aumentando, y admitamos, que la sociedad 
no es ni tan igualitaria ni tan democrática como pensamos. Así 
que desde el Ayuntamiento de Cornellà vamos más allá de las 
buenas palabras y dotamos de recursos, iniciativas y de protocolos 
específicos la lucha contra la violencia machista. Se trata, de 
entre todos y todas, sumar esfuerzos para evitar esta barbarie. 

Ya sabéis, nos podéis encontrar en psc@aj-cornella.cat,  
y ¡nos vemos por la ciudad! •
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