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PSC, C’s i PP no volen
que coneguem els costos
de les contractes

Vives, volem seguir vives
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Després d’aparèixer en diverses ocasions la discussió sobre
el cost d’aquests serveis de gestió indirecta, vam presentar
una moció al Ple del mes de febrer en la que plantejàvem
diverses qüestions relatives als serveis públics externalitzats,
fonamentalment encarades a la transparència i l’abaratiment
de costos. Així, proposàvem elaborar un estudi de cadascun
d’aquests serveis o que, abans de signar o prorrogar qualsevol
contracte, passi pel Ple i es publiquin els objectius perseguits,
el guany de l’externalització i la comparativa amb
el cost que suposaria sota gestió pública directa.

El 8M és un dia de reflexió que recorda a la ciutadania que la lluita
a favor de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes continua,
perquè malauradament, a les nostres societats encara s’hi arrelen
estructures i situacions que dificulten el ple desenvolupament de
les dones: la desigualtat salarial, la menor presència en els espais
de poder, la segregació ocupacional, la manca de corresponsabilitat
en les tasques de cura i de la llar i la violència masclista.

na part important dels serveis que són titularitat de
l’Ajuntament estan gestionats a dia d’avui per empreses
privades. N’hi ha algunes força arrelades al territori, amb una clara
aposta per l’economia social, però també d’altres que l’únic que
els mou és l’obtenció del màxim benefici. Des de la recollida
de les escombraries fins la neteja de dependències municipals,
passant per una part de les escoles bressol o la neteja viària són
gestionades per empreses privades que només es mouen pel guany.

ERC i ICV-EUiA van fer diverses aportacions que enriquien
el text inicial i hi van votar a favor. Per altra banda, les
intervencions de C’s i el PP no presentaven cap sorpresa
amb la seva defensa del model privat i la negació de la
possibilitat de conèixer les dades que demanàvem.

l temps no s’atura i una altra vegada ens trobem commemorant
el Dia Internacional de la Dona Treballadora; i com cada any, ens
sumem a les reivindicacions del 8M per defensar els drets de les
dones i exigir la igualtat d’oportunitats a tots els àmbits.
Celebrem aquesta jornada de reconeixement i reivindicació amb
el sabor amarg de viure un moment d’amenaça internacional
històrica cap a les polítiques feministes, però amb l’esperança
de la resposta massiva de dones i homes per a fer-hi front.

Les dades tornen a ser reveladores. Quan decidirem que no hi ha
democràcia possible si 18 dones i 3 menors són assassinades en dos
mesos víctimes de violència masclista? Com és possible avui en dia
que la meitat de la població cobri un 23% menys de salari per fer el
mateix treball? Com és possible que restaurants i locals d’oci utilitzin
com a reclam les parts sexuades del cos femení per atraure clients?
Aquestes evidències ens obliguen a continuar treballant en
la sensibilització i implicació de tota la societat, per tal de
trencar els estereotips que ens han de dur a un canvi d’actitud
i mentalitat imprescindibles per avançar en la igualtat.

Costa més, però, entendre el posicionament del PSC: no
únicament vota en contra que coneguem els costos de
les contractes sinó que criminalitza els potencials processos
d’internalització. Manifestar que la primera víctima dels
processos de remunicipalitzacions és l’ocupació no únicament
és fals sinó que suposa que el grup municipal del PSC
esdevé el portaveu de les empreses que gestionen
serveis públics i que no volen perdre el seu negoci.

Cornellà fa més de vint anys que va incorporar a
la seva agenda la promoció de la igualtat entre
homes i dones, realitzant polítiques transversals
d’igualtat amb l’objectiu de potenciar la participació
i integració de les dones en diferents àmbits de la
ciutat i lluitar contra la violència masclista.

No es preocupen ni pels treballadors i treballadores de
les contractes, que serien subrogats amb les mateixes condicions,
ni pels cornellanencs i cornellanenques que hem de
gaudir (en alguna ocasió patir) els serveis públics gestionats
per empreses privades. Si recordem que algunes contractes de
serveis públics han estat gestionades per empreses privades
on els màxims responsables eren militants del PSC,
segurament trobarem resposta al posicionament ultraliberal
del grup «socialista» de Cornellà en aquesta qüestió.
Malauradament, la moció no es va aprovar, però no deixarem
de lluitar, de la mà dels cornellanencs i cornellanenques,
per la transparència, la qualitat dels serveis públics i les
condicions laborals dels treballadors i treballadores.
Adhesió a la Xarxa de Municipis LGBTI
L’altra proposta que féiem des de Cornellà en Comú-Crida per
Cornellà era l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa de Municipis
LGBTI de Catalunya. En aquest cas, hem de celebrar la ratificació
del compromís amb els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i
intersex que suposa l’aprovació per unanimitat de la proposta.
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Des de l’inici una de les prioritats continua sent l’atenció cap a
les dones que es troben en situació de dificultat, especialment
les dones víctimes de violència masclista. S’ha impulsat el
treball de prevenció envers la violència masclista amb les
persones més joves, fent tallers de prevenció als centres
d’ensenyament, formant el professorat i creant la Xarxa Activa
de la Joventut per la Igualtat. També, els cursos de formació amb
perspectiva de gènere, han estat uns dels eixos primordials.
Cornellà de Llobregat ha estat pionera. Però cal, ara més que
mai, continuar recolzant les polítiques d’igualtat adreçades a la
ciutadania, treballant conjuntament per defensar els drets i la dignitat
de les dones i assolir la igualtat efectiva, amb centres educatius,
amb la Xarxa d’Agents Joves per la Igualtat. Impulsant mesures
de conciliació, donat suport a la Xarxa de dones emprenedores
i a la Plataforma ciutadana contra la violència masclista.
En els drets de les dones, ni un pas enrere! Volem seguir vives!
Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat,
ens veiem per la ciutat!
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