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8 de març, dones
amb tots els drets!

Por una Cornellà
integradora
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S’ha fet molta feina però encara les desigualtats i la discriminació
per raó de gènere, laboral, política i social que patim les
dones encara són presents i massa punyents alhora. Ens cal
l’eradicació de la violència masclista, de la bretxa salarial i de
la feminització de la pobresa. La visualització i la representació
de les dones en els mitjans de comunicació i en els espais de
presa de decisió públics i privats ni s’aproxima a la paritat.

Un claro ejemplo lo encontramos en los carriles bici de la ciudad.
Lejos de ser un espacio de fomento del deporte, de la salud,
de promoción del transporte no contaminante y, en definitiva,
de estar al servicio de la ciudadanía, éstos no ofrecen todas
las funciones ni las ventajas que deberían. Los carriles bici
existentes a día de hoy son inseguros, cuentan con un trazado
inacabado, se hallan emplazados en las aceras de manera que
restringen la libertad de paso a los peatones y no disponen
de ningún elemento tangible que los delimite, entre otros.

l 8 de març any rere any celebrem el Dia Internacional de
les Dones, una data d’homenatge al moviment a favor dels drets
de les dones i de reivindicació per manifestar les desigualtats
encara existents. Drets, conquerits gràcies als moviments
feministes, associacions de dones, i moltes persones a títol
individual, i com exemple clar a Cornellà, el Consell de la Dona.

Les dones som el 60% de les llicenciades i en canvi el nostre
talent es va perdent perquè hi ha una tendència a ocupar
càrrecs de menys influència i sense gaire possibilitats d’ascendir
com a conseqüència dels sostres de vidre encara existent en
moltes organitzacions empresarials i institucions. De fet, tal i
com senyala l’Observatori Dona i Empresa, sols el 29% de les
empreses, tenen alguna dona en el seu consell d’administració,
13% en el cas de les empreses amb més de 250 treballadors.
Cal eliminar la diferència de guany salarial entre homes i dones ja
que de mitjana, és d’un 25,01% a Catalunya, al País Valencià d’un
24,24% i a les Illes d’un 15,88% . No hi ha cap estudi ni dada que
confirmi que aquesta esquerda salarial disminueix amb el temps.
Treballem per tirar endavant polítiques de conciliació de
la vida laboral i personal i familiar ja que les dones també
tenim dret a gaudir de temps de lleure i participació en
igualtat de condicions. Cal una organització de les tasques
de cura i de la llar basada en la coresponsabilitat. I també
un repensament dels temps i horaris quotidians.
Cal que seguim reivindicant els nostres drets com a dones a
decidir sobre el nostre cos i el dret a una maternitat desitjada
i segura. També hem d’assegurar que les dones joves de
16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement.
Creiem que en el procés de construcció del nou Estat,
les dones hem de ser protagonistes, i per això cal
disposar de lleis i normes pròpies. Apostem que totes les
institucions dels PPCC desenvolupin lleis afavoridores de
la igualtat el més aviat possible, com la llei d’igualtat.
Les dones hem de fer sentir la nostra veu i ser protagonistes de
la construcció d’una nova societat més justa i igualitària. Hem
de ser una peça clau en el Procés Constituent i tenir la certesa
que la nostra República parlarà també amb veu de dona.
Però als partits polítics també ens toca fer autocrítica. Si observem
les nostres organitzacions, el % de militància de les dones és d’un
30% enfront dels homes, i les cares visibles i amb responsabilitat
són un baix percentatge. També ens toca a nosaltres canviar
aquesta situació. La República parlarà també amb veu de dona,
però nosaltres hem de ser els primers en fomentar-ho.
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ornellà debe ser un municipio que esté al servicio de
los ciudadanos y las ciudadanas. Para ello, es necesario que
todos los espacios de la ciudad cumplan con un uso y una
función concreta. Actualmente, la realidad es bien distinta
y dista mucho de aquello a lo que debería asemejarse.

En Ciutadans Cornellà, apostamos por una remodelación de los
mismos ya que consideramos que los ciudadanos y las ciudadanas
deben poder disfrutar de unos carriles bici en condiciones, que
permitan la convivencia entre peatones, bicicletas y vehículos.
Es por ello que en el pasado pleno del mes de febrero presentamos
una moción instando a la mejora de los carriles bici del municipio,
moción que fue aprobada por unanimidad de todas
las fuerzas políticas.
Y es que Cornellà merece ser una ciudad integradora, una ciudad
que se ajuste a las necesidades de todos los cornellanenses
y cornellanensas, una ciudad en la que podamos convivir
todos con armonía y respeto.
Asimismo, en el pasado pleno también dimos nuestro apoyo para
que la Generalitat de Catalunya pague la deuda que tiene con el
Ayuntamiento de Cornellà, que asciende a 9.398.791,64 €. No
podemos permitir que la Generalitat prosiga con el despilfarro de
fondos públicos en este delirio separatista que detentan algunos.
En total, la Generalitat lleva gastados más de 220 mil millones
de euros en la creación de estructuras, en la financiación de la
nada imparcial televisión pública, en la promoción de Catalunya
en el exterior, en comicios electorales y en pseudo-consultas,
entre otros. En cambio, cuando se trata de pagar a guarderías,
servicios básicos, becas comedor, transporte adaptado.., en
definitiva, en el momento de hacer frente a gastos sociales, la
Generalitat desaparece. Ya es hora que nos dejemos de simplezas
y que atendamos a las necesidades de nuestros conciudadanos
y conciudadanas pues ya se ha comprobado, más que de sobras,
que este viaje a Ítaca, al que nos quieren llevar Esquerra
Republicana, Convergencia y sus socios de gobierno, sólo conlleva
despilfarro y una reducción del bienestar de toda la ciudadanía.
Finalmente, quisiéramos recordar a nuestros vecinos y vecinas
que Ciutadans Cornellà seguirá trabajando, como hemos hecho
hasta ahora, en pro del interés común para lograr una igualdad
de oportunidades de todos, sin que nadie se sienta excluido,
esto es, para hacer de Cornellà una ciudad integradora.
¡Estamos en contacto! ciutadans@aj-cornella.cat
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