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PER QUÈ HEU DE MENTIR?
El barri de la Gavarra ha tingut més de quinze anys el local
de la Seguretat Social de l’avinguda Salvador Allende (metro
Gavarra) tancat. Un espai gran, ben situat i que podria haver
estat un equipament per les persones que vivim al barri i que
durant tots aquests anys ha estat un lloc d’acumulació de
pols, deixalles, rates… Aquest espai va ser ocupat fa uns mesos
per veïns i veïnes de la ciutat, amb la intenció de donar-li
vida i posar-lo al servei de les activitats que la gent del barri
vulgui dur a terme. El govern de la ciutat, que té intenció de
comprar el local a l’Estat per cedir-lo a la Generalitat per a què
s’ubiquin les urgències de Sant Ildefons, es va reunir el dia 21
de novembre a l’AVV La Miranda. En aquesta reunió, els dos
regidors del PSC i la regidora del PSC que hi van assistir, van
argumentar que les urgències no es podien portar a terme
per l’ocupació. Les persones que han dignificat aquest espai,
han deixat clar mitjançant un comunicat als veïns i veïnes,
que no seran un obstacle per a què es pugui disposar d’un
nou equipament, i que deixaran l’espai un cop sigui real que
les urgències s’ubicaran aquí (de moment és només una
idea, donat que encara no s’ha comprat el local i s’ha de
parlar amb la Generalitat). D’altra banda, van acusar a una
regidora que ja no està al ple de l’Ajuntament i a mi mateix
d’haver incitat a l’ocupació, essent totalment falsa aquesta
afirmació. És molt greu que es puguin atiar aquest tipus de
mentides per criminalitzar persones del barri, que l’únic que
han fet és treballar per dignificar un espai, mort durant gairebé
dues dècades per la inoperància del PSC de Cornellà, que
ha estat incapaç de dotar aquest espai d’utilitat pel barri.
Tenim més exemples de mentides des del govern de
la nostra ciutat. Aquest mes de novembre, durant el ple
municipal, es va parlar d’un Pla Estratègic de Cultura i de la
reforma del ROM, a propòsit de dues mocions. El més greu
d’això és que ja es van aprovar mocions al respecte i no s’ha
fet gairebé res sobre aquestes temes. Doncs bé, després de
més d’un any que la comissió de reforma del Reglament
Orgànic Municipal no es reuneix, al ple s’afirmava que
aquesta era una comissió viva i en ple treball de reforma del
document. Increïble, sobretot quan això s’afirma davant de les
regidores i regidors del ple que sabem que això no es així…
D’altra banda tenim un nou procés especulatiu a la ciutat
a “la zona de la Volvo”, com es coneix col·loquialment aquest
espai. Més de setanta persones viuen amb la inquietud de
no saber on aniran a parar les seves famílies. De moment
s’ha aconseguit el compromís de l’equip de govern que es
donarà alternativa a aquestes famílies, que ara mateix viuen
en condicions de misèria, abandonades totalment per la
propietat. Estarem vigilants que aquestes famílies puguin
aconseguir un habitatge i unes condicions de vida digna.
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DEFENDER LAS LUCHAS SOCIALES:
CONTIGO PODEMOS
• Como deber de Memoria hemos llevado a pleno junto a ICVEUiA la adhesión al manifiesto para otorgar a título póstumo el
Nobel de literatura a Federico García Lorca asesinado por los
fascistas, hecho imperdonable. No solo asesinaron personas sino
a la cultura, la educación y el arte. Nos robaron años de poesía
y belleza. Ni olvido ni perdón, Verdad, Justicia y Reparación!
• Rebelión Atención Primaria nos envía este comunicado al
que damos soporte desde Podemos Conellá. Apoyemos su
lucha, es la de todas:
«Rebel·lió Atenció Primària va néixer al Cap Can Vidalet.
La carta d’un grup de metges indignats pel càstig a la salut
publica es va transformar en un crit viral al que es van afegir
TOTS els estaments, centres, ajuntaments i agrupacions en
defensa de la sanitat pública. Els professionals de Primària
patim les conseqüències de les pèssimes condicions de treball
i les decisions polítiques dels darrers anys, retallades que han
fet impossible garantir atenció de qualitat i segura a la nostra
població. Visites de minuts, pacients anotats al mateix minut,
demores, incertesa. Tot es possible al CAP, germana pobre
de la sanitat, on tot s’hi val a costa de pacients i treballadors.
Hem fet múltiples propostes a la Conselleria de Salut per
revertir la precarietat que viu l’AP, sense cap resposta concreta.
El Síndic, ens va respondre que tot estava bé, potser ells no
es visiten a l’AP pública. Perquè volem treballar amb dignitat,
mirar als ulls del nostres pacients, perquè creiem en una sanitat
pública cent per cent i de qualitat, ens hem vist obligats a
convocar vaga amb suport de la CGT, fent extensible la queixa
del sindicat Metges de Catalunya a tots els treballadors de
l’AP. Demanem als polítics Atenció Primària pública forta i de
qualitat, dotada del pressupost adient perquè pugui ser efectiva
amb els resultats en salut que la nostra població mereix».
• Isabel Montañés nos envía este escrito en el que denuncia
el agravio que sufren las personas sordas por parte de la
Administración catalana:
«Gracias a los implantes cocleares la mayoría de personas
con sordera profunda pueden oír. Hoy en día la buena noticia
es que cuando un bebé nace sordo, la detección precoz
hace posible que con un año de vida y el peso oportuno,
se pueda operar e implantar, y así desarrollarse casi como
cualquier niño o niña oyente. La mala noticia es que a
pesar de la Orden Ministerial de 2015 que dictamina que
en caso de sordera bilateral el coste de los dos implantes entra
dentro de la cartera básica, la Administración catalana solo se
hace cargo del coste de uno. Si los padres quieren que sus
pequeños tengan todas las garantías para oír y desarrollarse,
deben de asumir el copago del segundo implante coclear,
unos 22.000 euros, cantidad que muy pocas familias pueden
asumir y constituye una situación indignante y vergonzosa».

