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POLÍTICA INDIGNA,
CONDICIONS DE MISÈRIA
Ja ha arribat setembre, i com és habitual, veiem les diferents
valoracions als mitjans de què ens ha deparat l’estiu en
diferents matèries. Una d’elles són les dades de l’atur i el
seu augment un cop acaben les contractacions temporals
de l’estiu. Aquest any ha estat especialment virulent, amb
un augment de 47047 aturats i aturades a l’estat espanyol
i 11594 a Catalunya, les pitjors xifres en anys. De fet, el 31
d’agost de 2018 ha estat el dia que més ha augmentat l’atur
amb perspectiva històrica. Si mirem altres dades, ens trobem
com al juliol, de les dos milions de contractacions que es van
realitzar, més de la quarta part eren contractes de duració
inferior a una setmana.
Això tenim, temporalitat en les contractacions i salaris
de misèria. El 25 per cent dels assalariats de Catalunya tenen
salaris inferiors als 1000 euros bruts mensuals, i les diferències
salarials entre homes i dones continuen disparades, sobretot
en les feines de menor remuneració. El 25 per cent de les
dones assalariades a Catalunya cobren menys de 842 euros
bruts mensuals. A aquesta precarietat hem de sumar altres
variables vitals que dificulten tenir una vida digna a les
persones. Tenim un habitatge a preus inassequibles que
té com a resultat una gravíssima emergència habitacional,
i trobem com el preu dels subministraments bàsics com
l’aigua, la llum o el gas, puja sense cap mena de control
(aquest agost s’han batut records en el preu de la llum). I
tot això perquè tenim un sistema dissenyat pel benefici
de les grans empreses, que treballen com un oligopoli i on
trobem com acaben “col·locats” els polítics del PSOE, el PP,
Convergència o PNV un cop acaben la seva carrera política,
i amb uns sous de vergonya (i ja vindran a ocupar cadires a
aquests consells d’administració els agitadors de Ciutadans. Al
temps.) El que haurien de ser drets garantits per l’Estat, acaba
sent el negoci d’uns pocs, afavorit per aquests polítics que
després es cobren els favors.
I tot això té solució si hi hagués voluntat política: podríem
tenir empreses públiques subministradores, tal i com les
teníem abans de la seva privatització per part de PP i PSOE,
i invertir aquests beneficis en polítiques socials. Podríem
posar límits als preus de lloguer i venta d’habitatges, i tenir
administracions que fossin les promotores de la construcció
d’habitatge i garants a l’accés (en comptes d’això, el Ministeri
de Foment planeja pagar les reformes dels habitatges als
fons voltor i als grans tenidors per tal que la posin al mercat
de lloguer). Podríem augmentar els salaris i tenir un control
exhaustiu de les condicions laborals augmentant les
inspeccions de treball, però tenim i no es retira una reforma
laboral del PP que precaritza el treball i les condicions de vida
de les persones.
I tenim tot aquest desastre perquè hi ha partits polítics que
així ho volen. No ho oblidem.

JORNADES D’EDUCACIÓ
I AULA D’ESTUDI TOT L’ANY
AL CITILAB
El Citilab acollirà les II jornades educatives “Millorem
l’educació”, els dies 5 i 6 d’octubre, organitzades per
l’Associació de Famílies amb nens i nenes amb Dificultats
d’Aprenentatge a Catalunya (AFDACAT), per afrontar des
de diferents perspectives les dificultats sobre l’aprenentatge.
Parlaran del projecte Leeduca, un programa d’estimulació
de la consciència fonològica en Educació Infantil que
contempla aspectes clau en el desenvolupament
adequat de la lectoescriptura. Per a més informació i
inscripcions, envieu mail a jornades@afdacat.org.
I recordeu que si necessiteu un lloc per
estudiar i preparar els exàmens de recuperació
aquests dies, l’aula del Citilab és oberta tot l’any,
inclosos el cap de setmana, les 24 hores.

EL 34È CONCURS DE CÒMIC
CIUTAT DE CORNELLÀ
JA TÉ GUANYADORS
Enguany han participat 114 persones de tot el territori
espanyol, amb un total de 88 obres. La guanyadora
júnior ha estat Sofía Jover (València), de 14 anys per
“Agua”. El 1r premi dels sèniors ha estat per a Sònia
Pellejero (Gironella), 30 anys, per “Una nova etapa”, i el de
Millor Autor Local per a Sergi Díez, 24
anys, per “Bífidus”. El 25è premi
Ivà ha estat per a la historietista
Marika Vila, que rebrà el guardó el
9 de novembre al Castell.
Consulta el llistat dels
premiats al web:
www.cornella.cat/ca/
ConcursDeComics.asp

CORNELLÀ CREACIÓ PARLA
SOBRE CIBERSEGURETAT
El Museu Agbar de les Aigües acollirà una nova edició
del Cornellà Creació Fòrum, el 21 de setembre, a les
9 h, amb la presència de Pedro Pablo Pérez, expert en
seguretat informàtica, director de Telefonica Global
Security i CEO d’ElevenPaths. Ha participat en la
implantació de centres d’operacions de seguretat
global a Espanya, Llatinoamèrica i EUA. Per a
inscripcions: https://cornellacreacio.cat

