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Venimos a
hacer memoria
S

iempre hemos dicho que
nuestra razón de ser, nuestra entrada en el Ayuntamiento, tiene dos grandes objetivos: por un lado, ser el altavoz
de las luchas. Acceder a espacios como este para trasladar
un mensaje crítico, de ruptura,
que algunos intentan acallar.
Por otro lado, hacer políticas al
servicio de la clase trabajadora. Pese a los límites impuestos
por el capitalismo, hay una diferencia entre quien gestiona al
servicio de los poderes económicos aplicando políticas neoliberales y quien, de la mano de
la movilización popular, aplica
todas las políticas posibles en
beneficio de la mayoría de la
población.
Y en este sentido, una de las
razones que nos impulsaban a
poner en marcha este proyecto
es nuestra memoria. Pese a que
algunos nos quieran hacer olvidar, nosotros no nos olvidamos
de los miles de personas que
en esta ciudad se han definido
por luchar contra el fascismo

y por los derechos de la clase
trabajadora. Nada más entrar al
Ayuntamiento ya exponíamos
nuestra declaración de intenciones y recordábamos a José
María González Vera, miembro
del Comité Revolucionario de la
ciudad fusilado por el franquismo, y la huelga de Laforsa, todo
un ejemplo de dignidad de la
clase trabajadora.
De hecho, con motivo del 40º
aniversario de su inicio –el 14
de noviembre–, presentábamos
una moción para conmemorar
los hechos, a la cual se adhirieron PSC, ERC e ICV-EUiA. Gracias a esta moción, se difundió
el aniversario en los medios de
comunicación municipales y el
Ayuntamiento realizó una edición especial del itinerario sobre
el movimiento obrero de la ciudad. Además, el Gobierno municipal adquirió el compromiso de
dedicar el nombre de un espacio de la ciudad a la huelga de
Laforsa, en homenaje a la misma huelga y a todas las luchas
de la clase trabajadora.

Italian Airforce - Wikimedia Commons

En el pleno siguiente, en noviembre, se presentaban dos
mociones. Por un lado, la moción elaborada por la Associació per la Recuperació de
la Memòria Històrica del Baix
Llobregat que reclamaba un estudio para modificar la nomenclatura de vías y espacios públicos vinculados al franquismo,
retirar los símbolos franquistas
de los edificios y declarar patrimonio cultural de la ciudad
espacios con valor histórico antifascista. No podíamos hacer
otra cosa que secundar la moción y además, junto con ERC
e ICV-EUiA, presentábamos
enmiendas para señalar claramente las calles Almirall Vierna
y Víctor Pradera, fijar un plazo
de un año para la retirada de
símbolos y trabajar con las entidades que ya tratan el tema.
La otra moción, la presentábamos conjuntamente con ERC
e ICV-EUiA para condenar el
franquismo y exigir la justicia
universal. Ciudadanos, como en
la moción de Laforsa, prefería

Votacions al Ple
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"Pese a que algunos
nos quieran hacer
olvidar, nosotros no
nos olvidamos de
los miles de personas que en esta ciudad se han definido
por luchar contra el
fascismo y por los
derechos de la clase
trabajadora"
no mojarse y abstenerse. El PP,
sin sorpresas, optó por el voto
en contra y acusarnos de vivir
en el pasado. Y el PSC, pese a
votar a favor, llegó a dudar de
la necesidad de la moción porque ellos «ya lo habían condenado».
Poco a poco, vamos avanzando
hacia una ciudad más democrática. Hacia la verdad, la justicia y la reparación. Aún queda
mucho por hacer y, sin duda,
vamos a seguir luchando para
recuperar nuestra memoria.

QUI REDACTARÀ LA
MODIFICACIÓ DEL ROM.
(reglament orgànic municipal)
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DE SUPERMER
CENTRES COM
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Les nostres
veus en
el Ple

Per què vam votar
en contra del
Pressupost

Vidal
Aragonés
“Tenim president de la Generalitat i Govern format.
Seran un més contra el qual
haurem de lluitar amb tota
la bel·ligerància possible!”

FREDERIC
PRIETO
Centre

L

a discussió del Pressupost
de l’Ajuntament hauria de ser
l’acte polític més important
de l’any. El Pressupost no pot seguir segrestat com un acte intern
de la institució municipal. L’Ajuntament (govern i oposició, tots)
té la responsabilitat de gestionar
els recursos públics, en funció de
les necessitats de la ciutadania en
cada moment. Però no té perquè
apoderar-se, en exclusiva, de la
capacitat de definir quines son
aquestes necessitats, ni quines
han de ser les fonts dels recursos
públics (respectant, és cert, les
determinacions de la legislació
fiscal). Això ha de ser el resultat
d’un seriós procés participatiu.
Fa massa anys que a Cornellà
el Pressupost es va perpetuant,
al marge de les persones que hi
vivim. De fet, si exceptuem algunes partides que, generalment
gràcies a l’oposició i a les entitats
ciutadanes (vegeu l’Acord Social), han anat afrontant alguns
dels nous problemes que ens
ha plantejat aquesta crisi/estafa (problemes socials, és clar),
la major part de les partides es
van repetint any rere any amb
molt poques variacions. I sense
avaluar amb la gent, al final de
l’exercici, la seva rendibilitat real
relativa.
Tot i el seu creixement els darrers
anys, les partides socials i culturals no responen a la gravetat
real de les necessitats d’una part
important de les nostres famílies: habitatge social, rehabilitació, creació d’ocupació estable,
eradicació de la pobresa (especialment infantil), superació del
fracàs escolar, foment de les arts
a nivell popular, accés de tothom

L’OBERTURA
RCATS I
MERCIALS

María José
Ruiz
“El patriarcat va totalment
lligat al capitalisme. Perquè
ens deixin d’assassinar dia
rere dia, hem d’acabar amb
totes dues xacres.”
Deosringas - Wikimedia Commons

als serveis municipals, etc. En definitiva, sense la participació de
la gent, no hi ha una correcta
definició de les prioritats pressupostàries.
Per altra banda, l’entramat de
contractes de prestació de serveis per empreses privades, suposa un cost addicional en IVA i
benefici industrial, i no facilita la
revisió de la millora dels serveis
i la possible creació d’ocupació.
Tampoc està clar el sistema de
subvencions, unes que figuren
nominalment en el Pressupost
i altres que figuren en partides
genèriques.
A sobre cal comptar que l’Ajuntament i Procornellà arrosseguen un deute milionari (uns
70 milions d’euros), que condicionarà les decisions futures de
l’Ajuntament, si no es vigila de
prop (p. ex.: venent els terrenys municipals sense una política
social d’habitatge, enderrocant
el Cinema Pisa o venent-se Can
Bagaria).
En aquestes condicions, no podíem aprovar el pressupost. Què
farem, doncs?
En primer lloc hem plantejat tres

CREACIÓ D’UNA XARXA DE
MUNICIPIS PER CONTRIBUIR AL
CREIXEMENT DE L’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA

propostes per modificar les Ordenances fiscals: Introduir un recàrrec del 50% del IBI als propietaris (bancs o grans propietaris)
que tinguin pisos buits des de fa
més d’un any. Rebaixar el tipus
de l’impost de construcció en les
obres de rehabilitació, del 3,8%
al 2%. I reduir-lo un 90% en les
construccions de pisos de lloguer
social.
Estem treballant per proposar
que, des d’ara mateix, es constitueixi una comissió mixta (regidors i ciutadans) per elaborar el
Pressupost de 2017, amb la participació de la ciutadania, com

"Les partides socials
i culturals no responen a la gravetat real
de les necessitats
d’una part important
de les nostres famílies"
ja fan alguns altres ajuntaments
(Pressupostos participatius).
També plantejarem que s’articuli
una Comissió de control ciutadà
del pressupost municipal
(Observatori Ciutadà Municipal).

DESENVOLUPAR LLEI CONTRA
LA POBRESA ENERGÈTICA I EXIGIR NOVA LLEI REGULADORA
DEL DRET A L’HABITATGE

Ángel
Camacho
“Aquest ajuntament s’agenolla davant de l’especulació i no fa més que executar
les ordres dels especuladors privats.”

David
García
“L’ajuntament ha d’assumir
immediatament el cost de
l’alimentació dels infants
que no se la poden pagar.
No hi ha debat.”

CeC - CpC
“#JoAcuso el CIE de vulnerar els drets humans. Les
regidores de CEC-CPC contra els CIE”

MOCIÓ EN DEFENSA DEL
TRANSPORT PÚBLIC I
CONTRA LA T-MOBILITAT
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Les dones prenem la paraula
JUDITH
IZQUIERDO
Gavarra

C

om cada any, el passat 25
de novembre commemoràvem el dia internacional contra la violència masclista.
Primer,
amb
l’acte
institucional organitzat pel Consell de la Dona i l’Ajuntament i,
després, amb la concentració
organitzada per col·lectius feministes que no s’havien sumat a
la primera.
Una diada de protesta, denúncia i empoderament en un 2015
que tancàvem amb 109 femini-

"Desenes de dones
assassinades pel
simple fet de ser
dones. Sí, assassinades, no simplement
mortes com diuen
els mitjans de comunicació."
cidis a l’Estat espanyol, dels
quals 42 als Països Catalans, tal
com malauradament recullen
les companyes de la Directa i feminicidio.net. Desenes de dones
assassinades pel simple fet de
ser dones. Sí, assassinades, no
simplement mortes com diuen
els mitjans de comunicació. No
són tampoc casos aïllats. Són
les víctimes del terrorisme masclista i heteropatriarcal que es
vol silenciar o com a molt tractar en les cròniques de successos com una qüestió menor. No

és cosa de quatre homes que
s’han aixecat amb el peu esquerre sinó de tot un sistema
que ens vol submises, invisibles i al servei del
capital i el poder masculí. És aquest sistema el que genera i
filtra les actituds
violentes de dalt a
baix cap a nosaltres fins a arribar
a les nostres llars i
als nostres carrers.
Cal que assenyalem, de la mateixa
manera,
que
la
violència física no és
l’única violència que
patim les dones de classe
treballadora. Patim violència al lloc de feina quan cobrem fins a un 36% menys que
els nostres companys per desenvolupar les mateixes tasques
o quan patim especialment la
precarietat i l’atur fomentats
per les contrareformes laborals
del PSOE i del PP amb la inestimable ajuda de CiU. Patim
violència quan aquests partits
retallen, privatitzen i mercadegen els drets més bàsics com
l’educació, la salut o els ajuts a
la dependència. Patim violència
quan som nosaltres les que fem
el 80% de les feines no remunerades. Patim violència quan
només compta el nostre cos i
se’ns intenten imposar estereotips impossibles. Patim violència quan se’ns intenta prendre el
dret a decidir sobre el nostre
cos amb els intents de prendre’ns el dret a l’avortament, per
part dels fanàtics religiosos instal·lats al poder.

s’ha assolit combatent els qui
ens han considerat ciutadanes
de segona.
I en un sistema que pretèn excloure les dones i
que siguin sempre
homes els qui ocupin les posicions de
poder, som les dones les qui ens
hem d’empoderar
i exigir allò que
ens
correspon,
però els homes
tenen també la
responsabilitat de
prendre consciència del rol que els
atorga el sistema i
lluitar amb les dones
per
trencar
aquesta
construcció social imposada. Com diu el lema zapatista,
«cuando una mujer avanza,
ningún hombre retrocede». I en
aquest sentit cal denunciar que
un acte pretesament feminista,
com el que es va fer a Cornellà,
en què les intervencions més
llargues, inclòs el manifest i la
cloenda, les realitzen homes, no
té sentit, ja ho fan prou arreu. És
hora que les dones prenguem la
paraula!

Vam ser nosaltres
les
que
lluitant colze a colze vam fer
que no retrocedís encara més el
dret a decidir sobre el nostre
cos i serem nosaltres les que
colze a colze acabarem amb
les violències que patim. Cada
dret conquerit per les dones ho
ha estat sobre la base del sacrifici; cada concessió arrencada a
aquest sistema, ha estat fruit de
la lluita; cada millora assolida

Amb tot, diem molt clarament:
als que callen davant d’aquestes violències, que el silenci els
fa còmplices; als que no escolten, que triar la ignorància els fa
responsables; i als que poden
fer-ho i no actuen, que no prendre mesura és una forma més
de violència. Contra les seves
violències, la nostra autodefensa feminista a la llar, als carrers i als llocs de treball i d’estudi.

Sopar contra la repressió
als moviments socials

E

l passat dissabte 23 de
gener, sota el lema «Si
ens vénen a buscar porta a porta, ens defensarem
colze a colze», Culinàries Solidàries de Cornellà, col·lectiu
impulsat pel moviment lliber-

tari i l’esquerra anticapitalista
de la ciutat, organitzava un
sopar solidari a l’Escola Antoni Gaudí. Amb més de 150 assistents, els beneficis es destinaran a les encausades per
l’Operació Pandora.

La doble cara del terror
Darko Bandic - AP Photo

GUILLE
DE LAS HERAS
Gavarra

D

urant els darrers mesos
hem estat testimonis de diversos atacs terroristes,
mostrant-nos una de les facetes
més inhumanes que podem arribar a tenir les persones. Tothom
som conscients de la gravetat
d’aquesta cara del terror, però ho
som de l’altra que se’n deriva?
Les mai justificades morts desemmascaren el perfil més intolerant i xenòfob d’alguns, deixant al
descobert la cada cop més preocupant islamofòbia.
El moviment islamòfob, perpetrat
des d’individus aïllats fins a grans
plataformes i partits polítics (com
PEGIDA, el Front National, Plataforma per Catalunya, Vox, etc.)
intensifica la seva activitat i visibilitat amb l’excusa dels atacs terroristes que s’han viscut a alguns
països d’occident, atribuint-los a
les creences o la procedència
dels assassins, quelcom absurd,
ja que molts dels terroristes tenen la nacionalitat del país atacat
(o europea). Pel que fa a la cultura i la religió, mentre 4 sembraven
el terror, 1.500 milions de musulmans ens ensenyaven tot el contrari: rebuig al terrorisme, parau-

les de suport a les víctimes i
missatges de pau. Així i tot, als
atacs de terror amb armes de foc
van seguir-los atacs de racisme
retrògrad i intolerància injustificada cap a tot el col·lectiu.
El sentit comú i les dades deslegitimen qualsevol atac contra milions de persones innocents, que
condemnen amb més força que
ningú el terror de bàrbars que actuen en el nom d’ells mateixos o
d’una minoria, la qual no representa en absolut la cultura
d’aquells que creuen en l’islam
arreu del món. En aquests moments, la societat hem de demostrar maduresa, solidaritat i
contundència discursiva en front
de la discriminació i la segregació, apostant per la pau, la tolerància i la interculturalitat.
Quin paper juguen aquí les institucions? Quin paper juga l’Estat,
els dirigents polítics que haurien
d’eradicar aquests comportaments que inciten a l’odi racial?
Sense cap mena de dubte, el de
conciliadors actius, de referents
de respecte i fraternitat; i en
aquesta línia haurien d’encabir les
seves accions polítiques de lluita
ferma i constant contra un problema que afecta des dels més
petits fins els més grans com és la
islamofòbia. No obstant, la reali-

L’Ajuntament lluita contra
el canvi climàtic… als papers

Inchi9 - Wikimedia Commons

tat que podem trobar als països
“desenvolupats” queda palesa
amb les seves accions: construcció de tanques, condemnes qua-

"La societat hem de
demostrar maduresa,
solidaritat i contundència discursiva en
front de la discriminació i la segregació,
apostant per la pau,
la tolerància i la interculturalitat"
si inexistents per aquest tipus
d’accions xenòfobes i absència
total de discurs i plans per aturar
la islamofòbia. De fet, a Espanya
encara podem veure actes obertament racistes que, tot i quedar
explícit el seu objectiu d’incitar a
l’odi, ni es prohibeixen ni es condemnen.
A Cornellà, el passat 4 de novembre es van produir detencions de
cornellanencs acusats de pertànyer a l’Estat Islàmic. Veïnes i veïns
que van ser-hi presents van poder presenciar el modus operandi
de les institucions encarregades
de realitzar-les, la qual, per desgràcia, va ser molt propera a

E

l Ple va aprovar al novembre, per unanimitat, l’adhesió al «Comunicat de
Lima» contra el canvi climàtic.
Malgrat això, aquest «compromís» no es reflecteix en la
pràctica diària del Govern municipal i per això vam fer propostes concretes: reducció
dràstica de l’ingent ús de paper, carrils bici reals que connectin els barris, zones verdes

aquesta “segona cara de la moneda”. Tot i realitzar-se les detencions a les 5:30 de la matinada
(amb infants davant), no es va
sortir de la casa fins molt més
tard, quan els mitjans de comunicació hi eren presents i, a conseqüència d’això, generant una
alarma ciutadana que va donar
peu a actes realment preocupants de violència verbal i tensió
innecessària entre veïns. De nou, i
més a prop que mai, el Govern i
els seus mitjans de comunicació
segueixen apostant totes les seves fitxes a omplir presons i a fer
demostracions de força, descartant la pedagogia de la tolerància, la presumpció d’innocència i
el foment de la cultura de la pau
des del minut zero.
Totes i tots formem part d’una
mateixa xarxa social, de persones
treballadores i que lluitem dia a
dia per donar una millor vida a
qui ens envolta i a nosaltres mateixos. No deixem que l’estendard de la xenofòbia torni a estigmatitzar un col·lectiu per la
seva
cultura o procedència, a justificar
la violència culztural cap a persones iguals que nosaltres, a copsar
el discurs del “divide y vencerás”.
No ho permetem!

en lloc de zones blaves i aparcaments gratuïts, contractar
l’electricitat a cooperatives de
producció d’energies renovables, entre d’altres exemples.
Amb tot, cal denunciar l’arrel
del problema, un sistema socioeconòmic que posa en el
centre el benefici econòmic i
que es basa en la competència,
l’especulació i el consumisme.

6 A PEU DE BARRI

Nº 0002
Hivern
2016

Més supermercats,
PSC i CDC aposten per més serveis privats
l’especulació al Delta

A

l Ple de novembre, PSC
i ICV-EUiA aprovaven el
«Pla de millora urbana
de la Plaça Enamorats-Plaça
Catalunya», el que suposa
crear les condicions perquè a
plaça Catalunya es construeixi
un nou supermercat (contribuint a destruir encara més
el comerç de proximitat de la

ciutat), una residència de gent
gran privada (continuant amb
la política de desmantellament
dels serveis públics i precarització de les condicions laborals) i un aparcament privat
(incentivant l’ús del vehicle
privat i quan encara hi ha un
elevat nombre de places públiques buides).

Jordi Ferrer - Wikimedia Commons

E

l passat 2 de desembre,
PSC i CDC aprovaven a
l’Àrea Metropolitana el
Pla Director Urbanístic (PDU)
d’activitat econòmica del Delta del Llobregat, que significa
la conversió en urbanitzable
(industrial o comercial) de
sòl fins ara destinat a equipaments comunitaris.

"el que realment
s’està fent és posar
terrenys públics a
disposició dels interessos privats especulatius"
Afectarà 5 punts de 702 hectàrees situats a Sant Boi, el
Prat, Viladecans, Gavà i Cor-

nellà, amb l’excusa «del desenvolupament econòmic i la
cohesió social». La realitat és
que, a menys d’1 km a la rodona dels 5 punts, encara hi
ha espai on es pot urbanitzar
o fins i tot polígons industrials
infrautilitzats pels efectes
de la crisi. Així, l’argumentari central esdevé fals: el que
realment s’està fent és posar
terrenys públics a disposició
dels interessos privats especulatius.
Amb tot, el PDU suposa tocar
de mort el Parc Agrari, una
preciosa combinació de pulmó del Baix Llobregat, lloc
d’oci col·lectiu i economia
productiva real a través de la
pagesia, tot menystenint el
potencial de la zona per actuar contra el canvi climàtic.

Dos trànsfugues a
l’Hospitalet
Deosringas - Wikimedia Commons

A

les darreres eleccions
municipals, la candidatura fantasma Guanyem
l’Hospitalet (marca propietat
de Julià de Fabián, que la va
usurpar per fer xantatge a candidatures municipalistes com
Barcelona en Comú o CECCPC) va obtenir dos regidors
que, al novembre, van ser expulsats del seu propi grup mu-

nicipal. El mateix dia que es feia
efectiva l’expulsió es feia públic
un pacte dels dos regidors amb
el PSC per entrar al Govern municipal, cosa que el situa a tan
sols un regidor de la majoria
absoluta, tot certificant el frau
a gairebé 7.000 hospitalencs
que havien votat una candidatura que es presentava com a
participativa i de canvi.

Fe d’errades
Al número 1 del Corn, on s’assenyalava que
la retribució d’Arnau Funes era de 18.359,96€,
havia de dirz 9.179,98€.

Actualització
Amb posterioritat al tancament del darrer número
del Corn s’havien celebrat de nou eleccions a l’associació de venedors del Mercat Centre, tot regularitzant la situació denunciada pels comerciants.

¿TE HAN CORTADO
LOS SUMINISTROS ENERGÉTICOS?

Explícanos tu caso:
En el pasado pleno de noviembre se aprobó la moción de apoyo
para exigir una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que
cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia
habitacional, en la cual se insta al ayuntamiento de Cornellà a hacer
cumplir la ley 24/2015 mediante la cual la empresa suministradora
que tenga que realizar un corte de suministro debe solicitar
previamente un informe a los servicios sociales municipales para
determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una
de las situaciones de riesgo de exclusión. Estableciendo acuerdos
o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua
potable, de gas y de electricidad para garantizar que concedan
ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares.

HORARIO DE ATENCIÓN
CIUDADANA:
Can Vallhonrat (3a planta)
Lunes: de 10h a 14h
Martes y jueves: de 17h a 21h
TELÉFONO:
93 475 87 07 / 653 79 84 78
E-MAIL:
info@guanyemcornella.org

¡LUCHAR, CREAR, PODER POPULAR!
Participa en los grupos de trabajo:

GOBERNANZA:
governança@guanyemcornella.org
POLITICAS SOCIALES:
politiques_socials@guanyemcornella.org
URBANISMO:
urbanisme@guanyemcornella.org

LA KONTRA
La Vinyeta by Guille
El MASsies

INFORMACIÓ DE
CONTACTE DEL
GRUP MUNICIPAL

El Polze

Cornellà en Comú - Crida per Cornellà

Horari d’atenció:
Can Vallhonrat (3a planta)
Dilluns: de 10h a 14h
Dimarts i dijous: de 17h a 21h
Telèfon:
93 475 87 07
guanyemcornella.org
PremsaPSCBll- Wikimedia Commons

Youtube.com

info@guanyemcornella.org

Antonio Balmón

Albert Sales

Alcalde de Cornellà

Politòleg

Se salta el seu propi reglament
i ens impedeix intervenir al Ple.

Reconegut politòleg especialitzat en el sensellarisme, la marginalitat i la roba ètica, ha treballat
darrerament contra l’estigmatització dels manters des del carrer
i l’Ajuntament de Barcelona.

C’s Cornellà

fb.com/cornellaencomu
@cridacornella

No aprova l’acta del Ple per estar redactada en català.

EDICIÓ I MAQUETACIÓ:
Cornellà en Comú - Crida per Cornellà

IMATGES:

