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CORNELLÀ CON LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

HABITATGE; NI FOTOS
NI SILENCIS, SOLUCIONS

El terrorismo etarra ha sido, sin duda, la mayor lacra que la
democracia española ha sufrido durante las últimas décadas.
Un reguero de sangre, dolor y muerte que inundó nuestro
país durante años de forma incomprensible dejando tras cada
atentado víctimas inocentes hasta alcanzar casi un millar de
asesinados y miles de heridos. No quiero olvidarme tampoco
de los miles y miles de vascos que tuvieron que dejar su tierra
junto con sus familias para no ser asesinados o extorsionados.
En cualquier país democrático, los referentes de este
fanático mundo hubieran sido repudiados y lanzados al
rincón del olvido y siendo el apoyo a las víctimas y su dolor
el objetivo de la acción política. No obstante, resulta penoso
hoy día ver a líderes separatistas catalanes posar sonrientes
al lado de personas condenadas en sentencia firme por
pertenencia, entre otras, a la banda terrorista ETA. Una
infamia más del “procès”.
Sin embargo, el pasado 27 de junio inauguramos por
fin el monumento homenaje a las víctimas del terrorismo
en Cornellà. Una ciudad que, aunque afortunadamente
no ha sido golpeada de forma directa por el terrorismo, sí
tiene víctimas entre nuestros vecinos además de no pocas
personas amenazadas con ser asesinadas en los años 80 y 90.
Cierto es que este monumento homenaje a las víctimas
del terrorismo ha sido fruto de una iniciativa del Partido
Popular de Cornellà aunque para mí eso no es lo más
importante. Lo más relevante fue que el pasado 27 de junio
(Día de las Víctimas del Terrorismo en España aprobado
por el Congreso de los Diputados en el año 2010) asistimos
a la inauguración de dicho monumento personas de
muy diferentes ideologías políticas. Y allí, pese a nuestras
diferencias, tuvimos un momento para unirnos frente al
dolor y recordando a las víctimas del terrorismo. Cornellà
ha saldado esta deuda histórica que tenía con las víctimas
del terrorismo y, en consecuencia, nuestra ciudad tendrá
un espacio donde no olvidaremos que en este país podías
ser asesinado, secuestrado o extorsionado por defender la
libertad o pertenecer a determinados partidos políticos.
Hoy ETA ha sido vencida por todos los españoles. Se
ha disuelto porque ha sido derrotada pero sigue teniendo
deudas pendientes que pagar ante la justicia ya que aún
quedan asesinatos por resolver y asesinos que poner a
disposición de los Tribunales. No habrá verdadera memoria,
no habrá auténtica justicia y no devolveremos toda la
dignidad que las víctimas se merecen hasta que paguen
todos y cada uno de los responsables de tanta barbarie y
sinrazón. No es rencor, es JUSTICIA.

Un home mor en el desnonament del pis, propietat d’un
banc, on vivia a Sant Ildefons. Suïcidi? Assassinat del sistema?
Què ha passat? Qui és el responsable? 3 dies de presència
mediàtica. Avui silenci. Silenci mediàtic sí, però això no vol dir
que hagi desaparegut ni el problema ni la preocupació. En el
darrer article del Cornellà Informa vàrem parlar de la urgència
de treballar en les polítiques d’habitatge des de totes les
administracions públiques perquè ens trobem davant d’una
emergència de país.
Malauradament un parell de dies més tard d’escriure aquell
article vam conèixer la terrible noticia. La nostra manera de fer és
demanar el màxim d’informació per evitar extreure conclusions
precipitades, i així ho vàrem fer. Mal estil de fer política és
aquell que primer fa un tuit o nota de premsa i després
pregunta. Encara més en casos tan sensibles com aquests on
les responsabilitats estan tan repartides. Per què cap responsable
polític va qüestionar la feina en habitatge de l’Estat i la Generalitat?
Portem mesos avisant que encara no ens hem recuperat
de la bombolla hipotecària i ja ha esclatat amb força la
bombolla dels lloguers. Bombolla generada per diferents
motius però principalment per la reforma que va fer el govern
del PP de la llei d’arrendaments urbans i per la desaparició de
la Generalitat de les polítiques públiques d’habitatge.
Davant la situació d’emergència per manca d’habitatge
social veiem amb optimisme el projecte de crear un
operador metropolità de lloguer assequible per donar
respostes als problemes que tant l’Estat com la Generalitat
no estan resolent; recordem que només l’Ajuntament de
Barcelona destina més diners a polítiques d’habitatge que la
Generalitat de Catalunya. Cal un parc públic d’habitatge de
lloguer, regular els preus del mercat privat de lloguer, tornar
a ampliar el termini dels contractes com a mínim fins als 5
anys i també exigir una gestió pública i social dels habitatges
de la SAREB. No té cap sentit, que els bancs que han estat
rescatats amb diners de tots i totes posin aquests immobles
a preus iguals o inclús més elevats que els de la resta del
mercat; o millor dit, el sentit és que la banca sempre guanya i
no vol perdre mai ni tan sols una mica.
Creiem que el patiment de famílies com la de Sant Ildefons
és el que han de tenir present els representants polítics en tot
moment. Ha de ser una prioritat màxima de les administracions
donar una solució habitacional d’urgència a les persones
desnonades però també ha de ser prioritari treballar en polítiques
a llarg termini per garantir d’una forma efectiva el dret a
l’habitatge que tots els ciutadans i ciutadanes tenim.
Finalment, serveixin aquestes línies de condol a les
víctimes de la depredació immobiliària i de reconeixement
als treballadors dels serveis socials, als activistes de la PAH
i al moviment veïnal per la seva lluita continua contra els
desnonaments i els seus efectes socials.

