MANIFEST DE L’ALIANÇA CÍVICA DE CORNELLÀ
CONTRA LA POBRESA
La crisi ha comportat conseqüències assoladores a nivell econòmic, laboral,
social i familiar per a la nostra ciutadania. Han estat anys on les classes
mitjanes i treballadores, juntament amb els sectors més desafavorits de la
societat, han patit efectes tan devastadors com l’augment de la precarietat
laboral i la disminució de la protecció social. Aquest fet ha comportat que
s’hagin vist incrementades les desigualtats socials.
Per donar resposta a aquesta situació, a Cornellà hem impulsat e implementat
polítiques socials per ajudar a les famílies a viure de forma digna i així pal·liar
els greus efectes de la crisi. Ho hem fet des de l’Ajuntament teixint aliances
amb les entitats socials, associacions i ciutadania en general.
Aquest compromís col·lectiu s’ha concretat en les mesures adoptades als
diferents Acords Socials, impulsats i renovats des de l’any 2009 per
l’Ajuntament i signat per prop de quaranta entitats i organitzacions socials de la
ciutat, que representen la pluralitat d’actors que hi intervenen. L’Aliança Cívica
contra la Pobresa a Cornellà, fruit de la Iª Jornada de Pobresa celebrada a la
ciutat l’any 2015, ha propiciat l’impuls d’un seguit d’accions per lluitar contra les
diferents formes en que aquesta es manifesta.
Entre el conjunt d’actuacions que han donat resposta al mandat sorgit i
consensuat amb el teixit associatiu, destaquen:











Mantenim el compromís de contractació mitjançant els Plans
d’Ocupació; que varem iniciar amb la signatura del primer Acord Social.
Per aquelles famílies amb ocupacions a temps parcial i dificultats
socioeconòmiques es va aprovar el Pla per la Millora de les Rendes
Baixes, donant resposta a necessitats que no s’atenen des d’altres
instàncies.
El Programa d’Itineraris Individuals d’Inserció dona resposta a les
dificultats d’inserció laboral de les persones majors de 45 anys.
El programa Educa’t saludablement que atén a la problemàtica sorgida
a la jornada de 2015 envers les necessitats d’espais menjador als
Instituts de la ciutat.
També cal fer esment a la important xarxa de coneixement creada a
través del programa Cornellà Aprèn.
S’ha de destacar així mateix la implicació de Creu Roja envers una altra
de les principals preocupacions de la ciutat com és l’atenció a la Gent
Gran que viu sola, que es realitza entre d’altres serveis amb les
campanyes de Cop de Fred, Cop de Calor.
Per lluitar contra la Pobresa Energètica es va posar marxa la Oficina
d’Eficiència Energètica.
En l’àmbit social s’ha de posar en valor el nou Servei d’Ajuda a
Domicili per a situacions de convalescència, o el Pla d’Acció i
Interacció Social i Sanitària, que donen una resposta comunitària en
els àmbits de salut i atenció social.




Pel que fa a l’àmbit de la infància i l’educació també destaca la
universalització del Servei d’Orientació i Atenció a Famílies i el
manteniment i reforç del projecte d’Estudi Assistit.
En l’àmbit de l’habitatge, destaquem Borsa de Lloguer Social
Municipal mitjançant el qual es dona la possibilitat de cessió d’habitatge
per a dedicar-los a lloguer social.

La suma dels esforços de les entitats i de l’administració local van dirigides a
aconseguir un nou model de ciutat capaç de corregir les desigualtats, de
garantir la dignitat del treball i la vida de les persones i de mantenir la
convivència, l’equitat i la cohesió social.
En aquests moments és cert que hi ha més ocupació. L’atur ha baixat respecte
dels primer anys de crisi i hem recuperat el nombre de llocs de treball previs a
l’esclat del període recessiu, però ha emergit un preocupant nou element: un
model laboral fonamentat en la precarietat.
El risc d’exclusió social segueix present a la nostra societat i amenaça en
perpetuar-se i no tant sols per a les persones desocupades, sinó també per a
aquelles persones que, tot i treballar, no poden arribar a cobrir les seves
necessitats bàsiques.
Es per això que volem continuar treballant plegats en el marc d’aquesta
Aliança Cívica contra la Pobresa. Cal que aquesta xarxa es desenvolupi en
una doble direcció: per una banda, cal aconseguir els objectius de
desenvolupament econòmic i de cohesió social, com a garantia d’èxit social. Un
èxit social fonamentat en drets socials bàsics com són l’habitatge per a tothom,
l’accés a un lloc de treball digne, l’atenció a la petita infància i adolescència,
una educació pública de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats i la
recuperació dels nivells del model sanitari universal així com l’esperit de la Llei
d’Atenció a la Dependència.
Per altra banda, l’Aliança Cívica contra la Pobresa ha de constituir-se en una
eina indispensable en la protecció de les persones per aconseguir participar
amb normalitat en la vida laboral i social. És voluntat d’aquesta Aliança no
deixar mai a ningú sense el suport i protecció necessaris per a assolir una
societat més desenvolupada i inclusiva, que respecti la diversitat i faci prevaldre
en tot moment els valors de la justícia, equitat i igualtat d’oportunitats.

Cornellà de Llobregat, gener 2019

