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Normalització del
català i plurilingüisme:
de les paraules als fets

Sí, defensem la dignitat

S

egons l’informe de política lingüística de la Generalitat,
presentat ara fa tres mesos, tan sols un 57,2% dels
cornellanencs i cornellanenques saben parlar català.
Això fa que Cornellà sigui la tercera ciutat de Catalunya
on menys gent és capaç de parlar-lo, només per darrere de
Gramenet i l’Hospitalet. A aquestes dades insuficients s’afegeix
la minorització de la llengua i la discriminació dels
seus parlants arreu del territori: presència minoritària
o inexistent a la televisió i el cinema, tribunals que en
redueixen la presència a l’escola, una administració que
sovint es nega a atendre la ciutadania en la seva llengua…
La realitat, certament, queda lluny de fa unes dècades, quan amb
prou feines una tercera part de la població coneixia el català, es
perseguia la gent que el parlava i no es permetia aprendre’l als
nouvinguts. I això ha estat gràcies a l’ampli consens social
per la recuperació i normalització del català, també entre les
classes populars de la nostra ciutat, i reflectit en les polítiques
d’institucions com l’Ajuntament o el Consorci per la Normalització
Lingüística. Ara, però, cal seguir-hi aprofundint des del
reconeixement de la realitat plurilingüe de la ciutat i del país.

Al darrer Ple, presentàvem una moció en aquest sentit, que va
rebre el suport d’ERC i ICV-EUiA-EP. PP i C’s, com no, van
fer gala del seu sectarisme i anticatalanisme, mentre el PSC
només va votar favorablement després de retallar-la amb el
suport del PP. Així, es va negar a reconèixer la realitat allunyada
de la normalitat lingüística, a oferir ajuts per matricular-se
als cursos de català o a incorporar llengües de la nostra ciutat
com l’amazic, l’àrab, el romanès o el gallec en els tràmits,
els mitjans de comunicació, els fons de les biblioteques o les
escoles i instituts. El govern Balmón surt del pas dient que
està a favor del català i del plurilingüisme, però sense cap
compromís concret. Amb tot, ja veurem si en relació al
Reglament orgànic (ROM) prefereixen cedir a l’extremisme
de PP i C’s o complir la moció i seguir apostant pel català.
Can Bagaria: TIC-TAC
Ja ho vam comentar als dos darrers números del Cornellà
Informa: al desembre el Ple municipal va aprovar dur a terme
un procés participatiu per decidir els usos del complex de Can
Bagaria. Abans del juny d’enguany, la ciutadania i les entitats
han de poder fer propostes, debatre-les en assemblees obertes i
votar-les en una consulta popular. Només queden cinc mesos.
8 de març: al carrer!
I com cada any, el proper 8 de març sortirem als carrers
amb motiu del dia de la dona treballadora. Encara som ben
lluny de la plena igualtat; el patriarcat i el capitalisme ens
segueixen ofegant dia rere dia pel simple fet de ser dones. Us
convidem a totes a sortir de casa i sumar-vos a les activitats i
mobilitzacions que es faran el vuit de març i els dies previs.
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ixò és el que fem des del govern de la ciutat! defensar les
persones. Com? aquest més, tornem a tenir nous exemples.
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha sigut el primer
consistori que es posa al capdavant de les reclamacions
dels afectats per les clàusules terra contra les entitats
bancàries. Hem decidit, acompanyar els veïns i veïnes en
aquesta reclamació, ajudar, ser útils i defensar la seva dignitat en
moments de dificultat. Així, assumim el paper que correspon a les
associacions de consumidors en el procediment de reclamar als
bancs que paguin el que van cobrar de més com a conseqüència dels
sòls hipotecaris que van aplicar en un gran nombre de préstecs.
També, hem requerit a les entitats bancàries de la ciutat
que ens cedeixin 31 pisos buits detectats que tenen
en propietat, per posar-los en règim de lloguer social i a
disposició de les famílies del municipi que ho necessitin.
A més, a través de l’Oficina de Mediació Hipotecària, hem
aconseguit aturar un 51% dels 693 casos de desnonaments atesos
de manera conjunta amb la Federació d’Associacions de Veïns de
Cornellà, en col·laboració amb els Serveis Socials municipals.
És de justícia social continuar defensant el dret a l’habitatge.
No pot ser que hi hagi llars sense gent i gent sense llar.
I ja que aquest mes fem una publicació especial d’educació, també,
val la pena explicar que fem una clara defensa de l’Educació
pública, com a pilar bàsic d’una societat més justa i igualitària.
Per això, treballem amb diferents objectius: protegir la infància,
creant i sostenint unes escoles bressol municipals de qualitat o
creant la xarxa d’infància de 0-6 anys, donant suports als centres
educatius d’infantil i primària i secundària, amb les propostes
educatives i el programa d’estudi assistit, creant complicitats entre
la comunitat educativa dels centres i el teixit social de la ciutat,
amb el Pla d’Entorn i el programa Educar per Créixer i informar
la ciutadania sobre tots els recursos educatius existents.
Parlem clar! Quan la resta d’administracions tenen d’altres
prioritats, nosaltres contractem professionals en atur per fer
classes de reforç a les escoles, o financem la construcció d’un
gimnàs al CEIP l’Areny quan no és la nostra competència, però
per suposat, una vegada més, sí la nostra incumbència.
I des de l’Acord Social, donant resposta local, tornem a constatar
clarament la importància de l’educació i la formació. Per això,
posem damunt de la taula la necessitat d’implementar itineraris
formatius al llarg de la vida, que donin resposta també a les noves
demandes del mercat. Amb la complicitat del món educatiu i dels
agents socials, hem incrementat el suport a les entitats que fan
formació professional inicial, i també als centres que han posat en
funcionament línies de FP Dual. I, entre d’altres accions, hem creat
un Mapa de la Capacitació i hem posat en marxa les Jornades de
la FP FEM PONTS, així com la trobada d’Orientació APROPA.
En resum, continuem donant resposta perquè els nostres veïns i
veïnes visquin amb dignitat. Continuem defensant les persones.
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