
Com si d’un martell piló es tractés, les polítiques d’aquest 
ajuntament semblen encaminades a la destrucció total del 
nostre comerç de proximitat. La proliferació de grans 
centres comercials i grans supermercats, sumat a aquesta gran 
estafa anomenada crisi, ha propiciat el tancament de multitud 
de negocis a la ciutat, i una gran pressió sobre uns altres 
que encara lluiten per mantenir l’«obert» a la seva porta.

Malgrat totes les dificultats a les que ha de fer front ja el 
nostre petit comerç, l’equip de govern ha donat llum verda a 
la construcció d’un nou Mercadona a l’avinguda del Parc, el 
quart. És difícil de creure que aquest tipus de mesura promocioni 
i protegeixi el nostre comerç, ans al contrari, encara posarà més 
difícil la seva subsistència. Per dur a terme la construcció d’aquesta 
nova superfície comercial s’ha hagut de dur a terme una mica 
d’«enginyeria urbanística»: amb el pla de «millora» urbana de 
plaça dels Enamorats, i la modificació del Pla General Metropolità, 
s’han traspassat mil metres quadrats de l’edificabilitat existent 
a la plaça dels Enamorats propietat de l’ajuntament, al solar en 
qüestió i s’han venut per dos milions d’euros; d’aquesta manera 
es podrà construir una residència PRIVADA, el Mercadona, i un 
aparcament PRIVAT. Continuem especulant, continuem venent 
el nostre futur, continuem asfixiant els nostres comerciants… 

És, com a mínim, curiós, que al Ple del 26 de novembre 
de 2015 les forces polítiques de l’Ajuntament (excepte PP 
i Ciutadans) votéssim a favor d’adherir-nos a la creació 
d’una xarxa de municipis per contribuir al creixement de 
l’economia social i solidària, el mateix dia que s’aprovava 
el pla de «millora» amb els vots del PSC i ICV-EUiA. 

Mercadona és un monstre comercial amb més de 1570 centres 
a tot Espanya i més de 74000 persones en plantilla; un monstre 
que tot i la imatge que ven de cuidar els seus treballadors i 
treballadores té multitud de denúncies per fer el contrari; un 
monstre que pressiona els proveïdors fins al punt de fer-ne 
desaparèixer molts; un monstre que ha fet que Juan José Roig 
acumuli més de 5000 milions d’euros de patrimoni (recordem que 
aquest «senyor» és una de les persones que apareixien als famosos 
«papers de Bárcenas»). Potser estaria bé aclarir què entenen 
des del govern de la ciutat per economia social i solidària…

Diem no a la construcció de noves grans superfícies comercials 
que canvien treball de qualitat per treball precari; que destrueix 
el petit comerç regentat pels nostres veïns i veïnes; que 
permet l’acumulació de grans capitals que compren i venen 
voluntats polítiques. Apostem pels nostres mercats, 
per les botigues de la Carme, del Joan, del David, 
de la Consol… que vertebren la nostra ciutat i donen vida 
als nostres barris. Apostem per unes condicions de treball 
dignes, i per una economia cooperativa i solidària.

Cornellà en Comú-Crida per Cornellà es posa al servei dels 
comerciants de la ciutat per dur a terme les accions que siguin 
necessàries per protegir el nostre comerç. No hi queda altre 
camí: cinc persones a la institució, milers al carrer. •

Un any més, celebrem el 8 de març, Dia Internacional 
de les Dones Treballadores, com a jornada reivindicativa, 
amb estadístiques que parlen per sí soles. Malgrat haver assolit 
gran part d’equiparació en el drets als homes, encara perduren 
desigualtats fonamentals en els diferents àmbits de la vida. 
Malauradament, la discriminació en el mercat de treball és 
insultantment persistent. Existeix desigualtat salarial i l’atur 
femení. Una menor representació de les dones als espais de poder, 
la lleu incorporació de l’home a les tasques de cura i de la llar, la 
reproducció d’estereotips masclistes, l’ús d’un llenguatge sexista 
i la pressió estètica cap a les dones, i la xifra esfereïdora de dones 
víctimes de violència de gènere. Sí, reivindiquem igualtat!

Per això, a Cornellà portem més de 20 anys treballant 
des del Consell de la Dona, per fer una ciutat més 
igualitària i per denunciar les discriminacions i els 
maltractaments. Sí, seguirem lluitant cada dia, no només el 8 
de març, per aconseguir una igualtat real i efectiva. I en aquesta 
lluita hem de sumar a tothom, a homes i a dones. En els últims 
anys, governs progressistes han fet polítiques per lluitar contra 
el masclisme i fer un món més just i igualitari per a tothom, però 
encara queda pendent fer un important canvi de mentalitat.

I ara, us vull explicar una realitat vergonyosa. La Generalitat 
de Catalunya no ens paga, i, fins a data d’avui, ens deu 
9,4 milions d’euros. A Cornellà deu la quantia de 9.398.791,64 
Euros, parlem de falta de finançament a les Escoles Bressol, Escola 
de Música, Pla Educatiu de l’Entorn, a la inclusió social, els serveis 
bàsics, el transport adaptat, als Plans de Formació i Ocupació, la 
Llei de Barris Pla Integral de Fontsanta… entre d’altres. Hi ha una 
falta de compromís en el finançament de les Escoles Bressol per 
exemple, o per a d’altres serveis complementaris que s’agrupen 
al voltant del manteniment de l’Estat del Benestar i de la cohesió 
social, com són els plans d’ocupació i els d’emergència social.

Així que volem que ens paguin. Que publiquin el deute que tenen 
pendent amb els ajuntaments, i que ara, tot just quan estan 
començant al Parlament les negociacions per confeccionar el 
pressupost 2016, volem que la veu del mon local sigui escoltada 
i tinguda en compte. Cal que facin un procés d’aproximació 
a la realitat local. Cal que escoltin les demandes de cada 
ajuntament, que recullin les seves necessitats, en un procés 
obert, de diàleg i de consens amb els ens locals i sobretot, amb 
un nivell de compromís del Govern amb el resultat d’aquesta 
participació. No pot ser que tinguem una Generalitat massa 
limitada en els seus criteris economicistes i poc socials.

Si no ens paguen els portarem als jutjats, igual que ja vam 
fer amb el deute de les escoles bressol. Volem que donin 
resposta a les necessitats de la ciutat de Cornellà. A més, 
exigim que siguin transparents, i demanem que incorporin 
de manera immediata al Portal de Transparència un 
informe sobre el deute pendent amb els ens locals.

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