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ANY 2018: IMPOSTOS
CONGELATS, DEUTE ZERO

Compromís amb l’autodeterminació
Tanquem un any marcat per la defensa des de les institucions
i des dels carrers del dret d’autodeterminació del nostre poble,
concretat en el referèndum de l’1 d’octubre. La nostra aposta
va ser molt clara i per això vam fer una campanya conjunta
amb altres espais municipalistes de la comarca, vam proposar
que l’Ajuntament s’adherís al Pacte Nacional pel Referèndum, li
vam proposar a l’equip de govern que s’agafés vacances si tenia
por de la responsabilitat política i vam participar del CDR,
garantint-ne la celebració des de la base.

Ens trobem a començaments d’any, per tant encetem un
nou pressupost pensat per fer front a les necessitats de la
nostra ciutat.
Hem aprovat un pressupost que conté tot allò que
considerem important per a la vida quotidiana dels ciutadans
i ciutadanes de Cornellà de Llobregat. En cada euro d’aquest
pressupost, en cada decisió de posar diners en un lloc o en un
altre hi ha un component important: les persones i els seus
problemes, perquè qualsevol decisió que prenem afecta directa
o indirectament a cadascun dels veïns i veïnes de la ciutat.
Aquest projecte de pressupost és fidel a la política
econòmica implementada durant aquest mandat, fidel al
nostre programa electoral, fidel a tot el que aquest equip
de govern ha proposat des de l’inici de mandat al 2015. És
un pressupost consensuat amb la ciutadania, per això hem
treballat i continuem treballant cadascuna de les persones
que composem el govern municipal i també tots aquells
regidors i regidores que s’han volgut sumar, així con la gran
majoria d’entitats i persones individuals que han participat
i participen activament en l’Acord Social, en els consells de
participació, en el consell de ciutat i en tots aquells òrgans
dels quals ens hem dotat, per fer de Cornellà una ciutat digna,
amigable, humil però a la vegada orgullosa.
D’aquesta forma, ens trobem amb un model pressupostari
que implica dotar de més recursos la política social a la
nostra ciutat, que implica dotar de més recursos la política
educativa, esportiva i cultural al municipi, que implica la
creació d’ocupació i la generació d’activitat econòmica i que
implica evitar el risc de degradació de l’espai públic, a més
d’augmentar les dotacions en matèria de seguretat ciutadana.
I tot això amb una política de congelació d’impostos per
tercer any consecutiu i amb un nivell zero de deute. Per tant,
amb rigor, amb prudència, amb recursos propis, defensant la
ciutat, com demostra la sentència favorable a l’ajuntament
que obliga al pagament per part de la Generalitat de 2.358.200
euros més interessos en relació al compromís no satisfet
de pagament de les Escoles Bressol. Un deute que hem
pogut assumir durant aquests anys gràcies a la nostra gestió
econòmica responsable, realista i de contenció de la despesa.
No em queda més que desitjar-vos a totes i tots un feliç
2018 i que els somnis de la nostra ciutat continuïn complint-se.

Compromís amb els drets socials
Naixem de la protesta i la queixa, però dia rere dia demostrem
que tenim alternatives per a la nostra ciutat. Gràcies a la nostra
presència al Ple municipal, hem pogut debatre propostes
com l’adhesió a la xarxa LGBTI, la normalització del català i el
plurilingüisme, la transparència en els contractes amb empreses,
la universalització del l’empadronament, el deute il·legítim, els
drets de les treballadores dels serveis municipals, implantar un
protocol contra el mascisme i l’LGBTI-fòbia… Algunes s’han
aprovat i estan en marxa, d’altres van ser edulcorades i d’altres,
malauradament, encara no a causa del rebuig del govern del
PSC. Aquest 2018 comença la cursa cap a les properes eleccions
–maig del 2019– i hem de continuar construint l’alternativa a les
pràctiques autoritàries i neoliberals del govern local.
Compromís amb les llibertats polítiques i la construcció
de sobiranies
També tanquem un any amb unes eleccions imposades pel
règim. El bloc del 155, el de la intervenció de l’autonomia i les
polítiques de dretes, el que va fer possible la investidura de Rajoy,
és a dir, el del PSC-PSOE, el PP i Ciudadanos, va perdre en front
de les qui exigíem la fi de la repressió, la llibertat de les preses
polítiques i un procés constituent de base popular per construir
col·lectivament una nova societat. L’1-O vam defensar les urnes
i el 21-D les vam resistir: el mandat popular és molt clar i és hora
de resoldre el conflicte polític de manera democràtica, lluny de
les imposicions, la violència i la judicialització.
Bon any!
Com dèiem al títol, deixem un 2017 de lluita i entrem en un
2018 que haurà de ser igual de combatiu o més. Comencem
mobilitzant-nos contra la pujada del transport públic amb
#StopPujadesTransport. I continuarem la lluita a les assemblees
de Cornellà en Comú - Crida per Cornellà: la propera serà el 19
de gener a les 19 h a Patronat i hi esteu totes convidades! Amb
tot, us desitgem un molt bon 2018 de lluita i combativitat!

