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A
l Ple del mes de març 
es va aprovar amb els 
vots favorables de PSC, 

ICV-EUiA, PP i C’s la creació 
d’assessors per a grups mu-
nicipals o l’increment de les 
retribucions dels portaveus a 
49.900 € anuals com a opció 
per als grups municipals. A dia 
d’avui ja és una realitat per a 
C’s i ICV-EUiA, que van optar 
per demanar l’assessor amb 
uns ingressos de 35.000 €, i 
per al PP, que va incrementar 
les retribucions del seu por-
taveu fins a 49.900 €. Si bé 
el PSC no ha optat, encara, 
per demanar cap de les dues 
opcions, al mateix Ple on es 
discutia aquesta qüestió op-
taven per modificar i ampliar 
el nombre d’“assessors” a 
disposició de l’Equip de Go-
vern en dues places d’Asses-
sor/a de Projectes d’Innovació 
Social, amb retribucions de 
35.000 €, de les qual una ja ha 
estat feta efectiva.

El nostre vot sobre aquesta 
qüestió va ser en contra, alho-
ra que renunciarem clarament 
a incrementar les retribucions 
del portaveu i no hem optat 
per l’assessor. Al mateix Ple 
vam manifestar que la crea-
ció de la nova figura podia 
ser un element de millora per 
als grups municipals però que 
ni era garantia ni creiem que 
hagués de ser la prioritat de 
l’Ajuntament. Aquesta és per 
nosaltres la qüestió central, 
en plena crisi, amb molts del 
nostres veïns i veïnes per sota 
del llindar de la pobresa i amb 
bona part de la ciutat amb di-
ficultats per arribar a final de 
mes no considerem que s’ha-
gi d’incrementar les despeses 
municipals en uns 323.450 € 
anuals en “assessors” munici-
pals.

Els 323.450 € anuals que sig-
nificaria que tots els grups 
municipals optin per l’asses-
sor/a retribuït/da per l’Ajun-
tament considerem que s’han 
de dedicar a d’altres qües-
tions prioritàries: ampliar el 
pressupost de serveis socials, 
crear una bossa d’habitatges 

d’emergència, beques reals 
per estudiants en els termes 
que vam plantejar en el Ple de 
març, noves contractacions 
a diverses Àrees mitjançant 
llocs de treball estables, incre-
mentar les retribucions dels 
treballadors i treballadores i 
tantes d’altres qüestions que 
han de passar per davant de 
dedicar cada any centenars de 
milers d’euros als grups muni-
cipals.

Mai abans a la institució muni-
cipal s’havien generat les figu-
res dels assessors dels grups 
municipals amb uns ingressos 
com els esmentats, ni tan sols 
durant la difícil tasca de cons-
trucció de l’Ajuntament post-
franquista.

COORDINADORS I “DIRECTORS” 
NOMENATS COM A ASSSESORS

A la vegada que s’aprovaven 
la possibilitat d’incrementar 
les retribucions dels porta-
veus i la creació d’assessors a 
35.000 € també s’optava per 
canviar la denominació d’un 
Coordinador per la d’Assessor 
i la creació de dues noves figu-

res d’“Assessor” de Projectes 
d’Innovació Social. Al Ple del 
cartipàs ja vam manifestar la 
nostra opció perquè aquests 
fossin fruit d’un procés de 
mèrit i capacitat, concurs pú-
blic, i no de designació políti-
ca. Amb el nous “assessors”, 
les funcions dels quals vam 
preguntar al Ple sense obtenir 
cap resposta, considerem que 
hi ha un frau perquè realment 
s’està cobrint directors i coor-
dinadors, qüestió per la qual 
farem l’oportuna denúncia a 
Fiscalia.

PSC, C’s, ICV-EUiA i PP 
prioritzen sous i assessors

Votacions al Ple

"En plena crisi, amb 
molts del nostres 
veïns i veïnes per 
sota del llindar de la 
pobresa i amb bona 
part de la ciutat amb 
dificultats per arri-
bar a final de mes 
no considerem que 
s’hagi d’incrementar 
les despeses munici-
pals en uns 323.450 
€ anuals en asses-
sors municipals."

A favor:

En contra:

Abstenció:

PRIORITZAR L’ESCOLA 
PÚBLICA SOBRE LA
PRIVADA CONCERTADA

A favor:

En contra:

Abstenció:

BUIDAR DE CONTINGUT LA 
MOCIÓ PER TREBALLAR 
AMB BANCA ÈTICA

VIDAL
ARAGONÉS
Pedró
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A favor:

En contra:

Abstenció:

MOCIÓ DEL PSC
CONTRA UN PRESSUPOST 
PARTICIPATIU

A favor:

En contra:

Abstenció:

GESTIÓ PRIVADA
DEL MANTENIMENT
DEL CLAVEGUERAM
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Amb
veu

pròpia

Al mateix Ple del mes 
de març on s’aprovava 
la creació de nous as-

sessors i la possibilitat d’aug-
mentar les retribucions dels 
portaveus, des de Cornellà en 
Comú-Crida per Cornellà pre-
sentàvem una moció per crear 
ajuts econòmics per a estu-
diants universitaris i de cicles 
formatius.

Si bé el govern municipal ja va 
impulsar l’any passat uns ajuts 
per a estudiants universita-
ris, es van realitzar tan sols 23 
consultes –a Cornellà hi ha gai-
rebé 1.500 estudiants universi-
taris– i només quatre persones 
van presentar sol·licituds, de 
les quals dues es van denegar 
per incompliment dels requi-
sits acadèmics. En paraules de 
la mateixa regidora d’Educa-
ció, «no van funcionar».

Aquests ajuts ja existents s’ha-
vien de retornar fent classes 
de repàs en acabar els estudis 
i s’exigia, com a mínim, una 
nota mitjana d’un 7 i haver es-
tat empadronat durant 5 anys 
a la ciutat. La nostra proposta 
volia capgirar això: tenint en 
compte que precisament les 
estudiants que viuen en entor-
ns socioeconòmics més desfa-
vorables tendeixen a obtenir 

pitjors qualificacions acadèmi-
ques, el requisit que proposà-
vem era superar el 50% dels 
crèdits i estendre els ajuts a 
segones matriculacions. Els 
requisits acadèmics abusius 
sovint són, a la pràctica, re-
quisits econòmics, i ningú no 
suspèn per gust (i més tenint 
en compte un sistema d’estu-
dis com el conegut com a pla 
Bolonya, gairebé impossible 
de compaginar amb una feina).

Per altra banda, la nostra pro-
posta era exigir l’empadrona-
ment durant els estudis, però 
en cap cas abans. El Síndic de 
Greuges mateix alertava en la 
seva memòria d’enguany que 
aquests requisits són abusius. 
Uns requisits que cerquen ex-
cloure les migrants més re-
cents dels drets de què po-
dem gaudir les que ja portem 
més temps vivint aquí. Aques-
ta proposta va ser ràpida-
ment atacada pel PP i C’s, que 
arribaven a dir que això «ens 
col·locaria en clar desavantat-
ge» o que ens convertiria «en 
un paradís en la terra».

Finalment, la moció proposava 
no exigir cap contrapresta-
ció com les classes de repàs 
–aquelles persones que tenen 
la sort de poder-se pagar els 
estudis no estan obligades a 
fer cap «retorn de caràcter so-
cial», com en diuen alguns– i 
crear un complement a l’ano-
menada beca Equitat. A més 

de l’ajut per pagar la matrícula 
i altres despeses com material 
o transport, la proposta que 
fèiem tenia molt clar un cri-
teri de rendes: mentre la uni-
versitat no sigui gratuïta per 
a tothom, que pagui més qui 
més té. Així, basant-nos en el 
preu del crèdit segons rendes 
que estableix la Generalitat, 

buscàvem reforçar el caràcter 
progressiu dels preus per tal 
de facilitar l’accés a les rendes 
més baixes. Alhora, pretenia 
igualar el preu de totes les ca-
rreres (actualment, uns estudis 
com Medicina o una Enginye-
ria costen gairebé el doble que 
Educació o Dret, limitant la ca-
pacitat d’elecció).

Aquests ajuts, amb una pres-
supost proposat equivalent al 
cost de sis assessors –despesa 
que fins a quatre grups munici-
pals estaven disposats a assu-
mir–, van rebre el vot en contra 
de PSC i PP i l’abstenció de C’s. 
Qüestió de prioritats.

" Els requisits aca-
dèmics abusius 
sovint són, a la 
pràctica, requisits 
econòmics, i ningú 
no suspèn per gust"

PSC i PP contra
el dret a l’educació

María José 
Ruiz

“Demanem un esforç 
per part de l’Ajunta-
ment perquè es pren-
guin molt seriosament 
totes les recomana-
cions fetes pel Sín-
dic de Greuges i que 
es posin en marxa 
totes les accions ne-
cessàries”

David
García

“Quan es tracta de 
drets fonamentals 
com l’habitatge, és 
legitim desobeir sen-
tències injustes com 
la que anul·la la llei 
24/2015. És hora de 
garantir un sostre dig-
ne per a tothom”

Celeste
Valenzuela

“Muchas de las trans-
formaciones que lle-
van a cabo los ayun-
tamientos del cambio 
surgieron del 15M. 5 
años después, queda 
mucho por hacer y por 
eso tenemos que tener 
un pie en las institucio-
nes y mil en la calle”

Jordi
Molina

“Perquè és impera-
tiu garantir la igual-
tat d’oportunitats no 
podem permetre cap 
tancament a les nos-
tres escoles. En lluita 
per una educació pú-
blica i de qualitat!”

A favor:

En contra:

Abstenció:

BUIDAR DE CONTINGUT LA 
MOCIÓ PER TREBALLAR 
AMB BANCA ÈTICA

A favor:

En contra:

Abstenció:

NO TREBALLAR AMB 
MOVISTAR MENTRE NO 
GARANTEIXI CONDICIONS 
LABORALS DIGNES

A favor:

En contra:

Abstenció:

REFORMULAR CORNELLÀ 
ESCENA: PROGRAMACIÓ 
PARTICIPATIVA I IMPULSAR 
ARTISTES LOCALS

A favor:

En contra:

Abstenció:

CAMPANYA DE SENSIBILIT-
ZACIÓ SOBRE DROGUES 
SENSE CRIMINALITZACIÓ

ÁNGEL
CAMACHO
Centre



T
ras haber vivido, hace un 
año, un Primero de Mayo 
en plena campaña de las 

elecciones municipales que 
nos llevaron al Ayuntamiento, 
esta vez hemos tenido la opor-
tunidad de recuperar esta jor-
nada reivindicativa en nuestra 
ciudad. Una jornada de lucha y 
de reafirmación como clase 
trabajadora que recuperamos 
con un acto político el pasado 
29 de abril en la escuela Sant 
Ildefons y que dedicamos a las 
refugiadas.

La primera parte fue una charla 
en la que Laia Altarriba, perio-
dista y militante de Endavant 
que ha estado recientemente 
en Lesbos, nos pudo explicar 
de primera mano la situación 
que viven los refugiados que 
llegan a Europa, hizo algunas 
pinceladas sobre el acuerdo 
de la vergüenza por el cual se-
rán expulsados a Turquía y ha-
bló también de los vuelos de 
deportación organizados por 
Frontex y ejecutados por Air 
Europa y Swift Air.

A continuación Pere Cortada, 
técnico de políticas migrato-
rias, profesor de políticas de 
convivencia y miembro de la 
Plataforma Antiracista de Salt, 

profundizó sobre el derecho 
de asilo y cómo el Estado es-
pañol es líder en la denegación 
del mismo, para acabar apun-
tando alternativas para actuar 
e implicarnos desde los movi-
mientos sociales.

La segunda parte fue la cena 
que nos ofreció la cooperativa 
Altermercat y en la que se re-
caudaron fondos para ayudar 
a los activistas que están tra-
bajando sobre el terreno con 
los refugiados. Unas sesenta 
personas disfrutaron de la 
cena, que esperamos repetir 
los próximos años.

En lo que respecta al domingo, 
Primero de Mayo, por la maña-
na organizamos una manifesta-
ción en el marco del Baix Llo-
bregat Combatiu, la 
coordinadora de colectivos de 
la izquierda anticapitalista y el 
movimiento libertario de la co-
marca. El manifiesto, que hacía 
un llamamiento a la solidari-
dad de clase, el apoyo mutuo 
y la unidad anticapitalista, fe-
minista, ecologista y anitifas-
cista, se centraba en la crítica a 
la Unión Europea y, más con-
cretamente, a los acuerdos de 
libre comercio como el TTIP o a 
la actuación ante el drama de 
las refugiadas.

La marcha transcurrió por las 
calles de Esplugues bajo con-
signas en pro de la unidad de 

la clase trabajadora ante las 
políticas racistas e imperialis-
tas de la Unión Europea y rea-
lizó paradas en lugares simbó-

licos de la ciudad en los que 
trabajadores de Movistar y Eu-
len y miembros de Ni Muts Ni a 
la Gàbia-Plataforma No al Pla 
Caufec y la Coordinadora 
d’aturats i aturades del Baix 
Llobregat realizaron parlamen-
tos contra la precariedad y la 
especulación.

Con la participación de un cen-
tenar y medio de manifestan-
tes, el recorrido finalizó en Can 
Vidalet con una comida popu-
lar, tras la cual nos dirigimos a 
Barcelona para participar de 
las tres manifestaciones anti-
capitalistas. En la convocada 
por el movimiento libertario 
en Arc de Triomf, el colectivo El 
Mukhayyam ocupó el edificio 
de la Llotja con la intención de 
acoger refugiadas; la manifes-
tación de la IAC y las Marchas 
de la Dignidad salió de las Tres 
Xemeneies bajo el lema «Dife-
rents colors, una sola clase»; y 
la de la Esquerra Independen-
tista marchó de plaça Universi-
tat a la sede de la Unión Euro-
pea bajo la consigna 
«Construïm el socialisme femi-
nista. Destruïm la UE». Más de 
3.000 manifestantes secunda-
ron el conjunto de mobilizacio-
nes alternativas de la tarde.

Tras esta primera experiencia 
como Cornellà en Comú-Crida 
per Cornellà, que como es sa-
bido constituye un espacio con 
personas procedentes de sen-
sibilidades políticas muy diver-
sas, salimos más convencidas 
de la necesidad de seguir im-
pulsando espacios unitarios a 
nivel local, comarcal, nacional y 
estatal para continuar uniendo 
fuerzas en la lucha por los de-
rechos de la clase trabajadora 
y de los pueblos.
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Recuperar el Primero de Mayo

"El manifiesto, que 
hacía un llamamien-
to a la solidaridad 
de clase, el apoyo 
mutuo y la unidad 
anticapitalista, femi-
nista, ecologista y 
anitifascista, se cen-
traba en la crítica a 
la Unión Europea y, 
más concretamen-
te, a los acuerdos 
de libre comercio 
como el TTIP o a la 
actuación ante el 
drama de las refu-
giadas."

CELESTE
VALENZUELA
Sant Ildefons



L
a definició de “lleure” el 
connota com a poc més 
que “temps lliure”. Però, 

com a part de la nostra evolu-
ció cultural, els mots s’omplen 
de significat i esdevenen, com 
en aquest cas, quelcom molt 
més ric i transcendental. En el 
cas del lleure, s’emmarca (es-
pecialment a la societat cata-
lana) en l’àmbit de l’educació 
no formal, un espai on els ani-
madors, monitors i educadors 
en el lleure tenim una inten-
cionalitat educativa, encara 
que la forma de dur a terme 
les activitats sigui diametral-
ment oposada a la concepció 
d’educació que molta gent té 
(especialment la tradicional).

I és que als esplais no només 
juguem per jugar, sinó que 
eduquem a través del joc, 
qüestionem allò que mai es 
qüestiona a la societat, apre-
nem infinitat de coses que no 
caben a un horari escolar i ens 
convertim en esponges de va-
lors, d’amistats i de records. 
Perquè un infant, quan gau-
deix, és quan aprèn i assimila 
amb més facilitat, quan reté 
l’experiència viscuda en aque-
ll moment i la incorpora a la 
seva concepció del món que 
l’envolta. I, tot i que les moni-
tores ens trobem constant-
ment amb murs d’incompren-
sió o fins i tot de 
desvalorització de la nostra 
tasca educativa, estem con-
vençudes que aprendre els 
noms de les plantes i els ani-
mals està bé, però estimar-los 
li dóna sentit a aquest co-
neixement; és necessari que 
aprenguin a sumar xifres, però 
sumar esforços, persones i 
cultures, plena d’humanitat 
aquest concepte; cal que om-
plin el cap amb noms i dades 
dels països on la gent ho pas-
sa pitjor, però també els seus 
cors amb l’empatia i el valor 
per preguntar-se per què i 
com poden ajudar a compar-
tir la seva càrrega.

A Cornellà, al terreny del lleu-
re tenim un paisatge immillo-
rable. Esplais com el Gavina, 
el Mowgli o el Vol i Vol omplen 
cada dissabte per la tarda la 
ciutat de joia, riures i alegria. 
Sigui a la plaça, al seu local o 
d’excursió, entitats com 
aquestes tradueixen les ganes 
de canviar el món de monito-
res i monitors plens de vitali-

tat en gimcanes, esport en 
equip, dinàmiques, jocs de 
tota mena, colònies o campa-
ments. Joves sense més al·li-
cient que veure com petites 
grans persones, amb la seva 
mediació, són capaces de 
transformar ímputs socials 
com l’odi, la intolerància o la 
competitivitat en fraternitat, 
respecte i cooperació. Si en-
tenem aquestes nenes i nens 
com a llavors del què volem 
que esdevingui la nostra so-
cietat, potser som capaces de 
mirar l’estona d’esplai amb al-
tres ulls.

Aquest any, se celebren els 40 
anys del Gavina i els 45 del 
Mowgli, esplais cornellanencs 
per on han passat milers d’in-
fants i joves durant més de 
quatre dècades. Entre 
aquests, un bon grapat de 
mares, pares, fills i filles han 
estat a aquests esplais... tots i 
totes com a nenes i nens! El 
Mowgli va presentar el passat 
30 d’abril una revista comme-
morativa dels seus 45 anys, 
on hi trobem des dels valors 

que vertebren les activitats 
de l’esplai i dels seus educa-
dors fins a un article del Jau-

me Funes o una columna del 
Jordi Évole (la revista la po-
deu trobar al seu centre o en 
format digital al seu web). Per 
part del Gavina, que fa 40 
anys, s’han fet un seguit d’ac-

tivitats amb famílies de l’esp-
lai i acabarà a principis de 
juny amb una xerrada Gavina: 
40 anys amb les teves empre-
mtes, la presentació del conte 
il·lustrat El vol de Gavina i una 
diada festiva amb concerts, 
tallers i altres activitats.

Si esteu dubtant de si partici-
par-hi o dur els vostres fills i 
filles, no us ho penseu més. 
Aquests esplais tenen les por-
tes obertes i tot el que duen a 
terme ho fan per convicció 
educativa, sense cap tipus de 
lucre ni ambició més que el de 
fer de la infància i l’adolescèn-
cia d’infants i joves quelcom 
ric en valors i ple d’alegries. 
Perquè els espais de lleure 
queden exempts de cànons i 
dogmes. A l’esplai, la nena o 
nen és lliure, i la llibertat d’un 
infant l’empeny a estimar. I, 
pels qui pensem fermament i 
dediquem la nostra vida al 
lleure i als nens, nenes i joves, 
estimar és el primer pas cap a 
la revolució dels infants. Una 
revolució que pot donar-li la 
volta al món.

"I és que als esplais 
no només juguem 
per jugar, sinó que 
eduquem a través 
del joc, qüestio-
nem allò que mai es 
qüestiona a la socie-
tat, aprenem infini-
tat de coses que no 
caben a un horari 
escolar i ens conver-
tim en esponges de 
valors, d’amistats i 
de records."

La revolució dels infants
GUILLE
DE LAS HERAS
Gavarra



E
n el Pleno de abril propu-
simos que todo el ciclo del 
agua pase a ser gestiona-

do de manera íntegramente 
pública, aprovechando las re-
cientes sentencias que anu-
lan la privatización de Aigües 
Ter-Llobregat y la creación de 
la empresa mixta metropolita-
na participada mayoritariamen-

te por Agbar. El PSC, lejos de 
posicionarse, prefirió presentar 
una moción alternativa que no 
hacía referencia en ningún mo-
mento a la gestión pública y 
remitía a un acuerdo del Par-
lament para tramitar una ley 
sobre ATL y otro de la AMB 
para estudiar cómo aplicar la 
sentencia.

El PSC no se moja 
con la gestión
pública del agua

D
urante las últimas sema-
nas, hemos visto cómo 
el equipo de gobierno 

(PSC) presentaba los resulta-
dos de una encuesta realiza-
da sólo a cornellanenses con 
nacionalidad española, cómo 
el portavoz del PP denuncia-
ba problemas de convivencia 
generados por locales de ocio 
y «personas que provienen de 
otros países y no entienden 
que lo que es normal en sus 

países aquí no lo es» o cómo 
el portavoz de C’s preguntaba 
si «con disfrazarme de moro 
es suficiente» para obtener 
ayudas sociales. No nos cansa-
remos de denunciar estas ac-
titudes racistas, pero conviene 
recordar que no son más que 
la punta del iceberg de todo 
un sistema que pretende divi-
dirnos o excluirnos en función 
del lugar de nacimiento, la len-
gua o la religión.

U
n any més, vam sor-
tir al carrer amb motiu 
del 8 de març, dia de la 

dona treballadora, per mobilit-
zar-nos contra el capitalisme 
i el patriarcat. A més de l’ha-
bitual manifestació a Barcelo-
na, en aquesta ocasió la CNT 

de Cornellà va convocar una 
concentració davant l’Ajunta-
ment. Enguany, el moviment 
feminista ha situat la sorori-
tat –solidaritat entre dones– i 
l’autodefensa feminista com a 
reivindicacions principals.

E
l miembro del SAT y con-
cejal de Jaén en Común, 
que nos acompañó en 

Cornellà durante la campaña 
electoral, fue detenido el pasa-
do 30 de marzo por protestar 
ante el Ayuntamiento de Jódar 
por las libertades sindicales y 

de expresión. Cornellà en Co-
mú-Crida per Cornellà expresa, 
como no podía ser de otra ma-
nera, toda la solidaridad con el 
compañero Andrés Bódalo y 
exigimos su libertad inmedia-
ta.

G
ràcies al suport per 
part de CEC-CPC, ERC 
i ICV-EUiA que va rebre 

la proposta presentada al Ple 
de març, s’iniciarà el proce-
diment per nomenar Esteban 
Cerdán fill adoptiu de la ciu-
tat. Es tracta de la distinció 
municipal de màxima cate-

goria. Esteban Cerdán va ser 
un dels protagonistes de la 
vaga que els treballadors de 
Laforsa van mantenir entre el 
novembre del 1975 i el febrer 
del 1976 i, malauradament, ens 
va deixar el passat 5 de febrer. 
Que la terra et sigui lleu, com-
pany.
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Racismo institucional

8 de març al carrer

Andrés Bódalo
detenido

Esteban Cerdán tindrà 
un reconeixement
oficial a la ciutat

Jordi Garcia - Premsa SantCugat

Deosringas- Wikimedia Commons

Campamento Dignidad Extremadura - Youtube



Q
uan la Generalitat ataca 
directament una esco-
la pública, ho està fent 

a tota la comunitat educativa 
i, en conseqüència, a tota la 
societat. Sobren paraules i ex-
cuses: aquest govern defensa 
l’escola concertada per sobre 
de l’escola pública, de l’escola 
inclusiva. Ens està dient que 
aquest és el camí, aquesta és 
la seva política en matèria edu-
cativa. I així continuarà mentre 
siguin al poder. No ho oblideu, 
ni ara, ni quan toqui anar a les 
urnes.

El tancament d’una línia de P3 
a l’escola l’Areny suposa una 
altra retallada al nostre sistema 
públic d’educació. Un gol més 
que ens han fotut. Han atacat 
tota la comunitat educativa de 
Cornellà, i més a prop: és una 
mestra menys a la nostra ciu-
tat, és una línia que es quedarà 

coixa els propers anys, és una 
TEI que previsiblement deixarà 
de donar suport al cicle infantil 
de l’Areny, és un claustre amb 
menys professionals, són 125 
famílies que tindran menys re-
cursos del sistema educatiu.

És l’inici d’una pràctica que es 
convertirà en habitual

No oblidem, no oblideu: exi-
giu els vostres drets, sortiu al 
carrer, dieu ben alt que no vo-
lem més retallades a les nos-
tres ESCOLES PÚBLIQUES. 
Que tenim el dret a rebre una 
educació pública de qualitat. 
El pressupost en matèria edu-
cativa ha de prioritzar l’escola 
inclusiva. Rebutgeu aquestes 
pràctiques del nostre govern, 
rebutgeu-les, que serem al cos-
tat de la comunitat educativa 
per defensar els nostres drets.

Un nou atac
a l’escola pública

E
ls darrers mesos ha sortit 
a la llum el «cas Inipro», en 
què s’investiguen diversos 

ajuntaments governats pel PSC 
com els de Tarragona i Vilade-
cans, així com l’empresa Inipro i 
les seves filials Itinere i Educare 
XXI, per suposades irregulari-
tats en contractacions. Aquest 
grup empresarial ha obtingut 
fins a 40 contractes a Cornellà 
des del 2007, entre els quals 

destaquen la gestió de les es-
coles bressol municipals. En 
aquest marc, el passat 4 de 
maig van ser detinguts Gustavo 
Cuadrado (excap del gabinet 
d’alcaldia de Tarragona), Joa-
quín Guerrero (tinent d’alcalde 
a Viladecans), Ricard Campàs 
(administrador d’Inipro) i Enri-
que Miró (empresari d’Itinere) i 
es van produir registres en di-
versos ajuntaments.

Inipro i diversos
ajuntaments del PSC 
investigats

M
és de 600 persones van 
secundar la convoca-
tòria del moviment es-

tudiantil del passat 20 d’abril 
contra el 3+2. La marxa va 
sortir de la UAB i, malgrat les 
càrregues policials, va arribar 

al Parlament, on va ser rebu-
da per diputades de CSQEP i 
la CUP. L’endemà el Parlament 
aprovava una moratòria del 
3+2 però rebutjava la reducció 
dels preus de matrícula.

¿TE HAN CORTADO

LOS SUMINISTROS ENERGÉTICOS?

Explícanos tu caso:

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

¡VEN, PARTICIPA
Y DECIDE!

Participa en los grupos de trabajo:

GOBERNANZA:
governanza@guanyemcornella.org

POLÍTICAS SOCIALES:
politiques_socials@guanyemcornella.org

URBANISMO:
urbanisme@guanyemcornella.org

Marxa per
la universitat pública

Referèndum 3+2 UAB  - Facebook



LA KONTRA
La Vinyeta by Guille

El Polze

Asesores políticos

Festes populars La Directa
Mitjà de comunicació

Festes oficials

Les entitats de la ciutat ens per-
meten disfrutar del Corpus, any 
rere any i des de l’autogestió, 
com a espai d’expressió, de lli-
bertat i de ruptura amb la quo-
tidianitat.

Aquest mitjà de comunicació 
crític, assembleari i autogestio-
nat celebra els 10 anys en plena 
forma, amb més de 2.000 subs-
criptores i encarant el repte d’es-
devenir cooperativa.

El govern municipal es limita a 
concebre les festes i la cultura 
com un mer producte mercantil 
i alienant, lluny de donar suport 
a les iniciatives populars.

INFORMACIÓ DE
CONTACTE DEL

GRUP MUNICIPAL
Cornellà en Comú - Crida per Cornellà

guanyemcornella.org

info@guanyemcornella.org

fb.com/cornellaencomu

@cridacornella

Horari d’atenció:
Can Vallhonrat (3a planta)

Dilluns: de 10h a 14h 
Dimarts i dijous: de 17h a 21h

Telèfon:
93 475 87 07

EDICIÓ I MAQUETACIÓ:
Cornellà en Comú - Crida per Cornellà

IMATGES:


