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DONES; TREBALLS, CURES,
DESIGUALTATS
El 8 de març la societat civil i els grups polítics de Cornellà
van tornar a commemorar el dia de la dones treballadores.
Des d’En Comú Movem Cornellà aquest any hem volgut
destacar el paper fonamental de les dones durant aquest any
de pandèmia, d’emergència sanitària i confinament. Aquesta
crisi ha posat de manifest, més que mai, la importància dels
treballs de cures a la nostra societat i com segueixen sent
les dones les que majoritàriament atenen aquests treballs.
Ho hem dit molts cops, la incorporació de la dona al
mercat de treball no ha implicat que aquesta deixi de treballar
a casa. Segueixen cuidant i atenent als més petits i als més
grans de la familia, a les persones dependents i s’encarreguen
majoritàriament de les tasques de la llar. Les dones segueixen
carregant tot aquest pes sobre les seves esquenes.
I tot això patint les desigualtats i les discriminacions.
Cobrant menys que els homes per les mateixes feines, patint
l’atur i la precarietat laboral, patint la discriminació a l’hora
d’accedir a llocs de lideratge i promoció social i patint, sobretot,
la violència del masclisme i el patriarcat. Perquè, tornem a dirho ben clar: la violència sí té gènere i les discriminacions també.
Les dones han representat imatges iconiques d’aquesta
crisi: treballadores a les residències en condicions precàries
i sense els equips de protecció ni els protocols adients,
treballadores de la llar que es queden sense ingressos ni
prestacions, caixeres de supermercat al peu del canó quan tots i
totes ens havíem de quedar a casa, i dones teletreballant desde
casa, connectades a la pantalla mentre cuidaven dels fills o filles.
Per tot això, calen polítiques feministes, cal actuació des de
les administracions per lluitar contra les discriminacions, cal seguir
avançant cap a la igualtat entre homes i dones. És imprescindible
avançar cap a un repartiment dels treballs de cures de forma
més equitatiu. També és urgent dignificar els llocs de treballs
feminitzats i generar oportunitats de progrés per a les dones.
També ens preocupen les afectacions d’aquesta crisi sobre
altres col·lectius, com el jovent i la gent gran. Recentment des
d’En Comú Movem Cornellà hem generat una reflexió amb
els i les més joves que ha donat per resultat una publicació
amb les reflexions i inquietuds de joves de Cornellà.
Els i les joves han patit també la suspensió d’activitats
i d’espais d’entreteniment, han vist alterats els seus
plans i mètodes d’estudi, pateixen la precarietat laboral i,
evidentment, també han patit la pèrdua d’éssers estimats
o la complicació de la situació socioeconòmica de la llar.
Les persones joves, igual que la gent gran, no poden
ser les grans oblidades d’aquest país. Catalunya necessita
impulsar polítiques públiques potents que abordin les
problemàtiques de joves com les de Cornellà. La nostra
societat no es pot permetre prescindir del futur, i el futur
recau en la joventut, i donar suport les nostres joves no
és un objectiu, sinó una prioritat per poder avançar.

PREINSCRIPCIONS
ALS CENTRES EDUCATIUS
Durant aquestes setmanes, els centres educatius
de Cornellà duen a terme jornades de portes
obertes per donar a conèixer les seves instal·lacions
i el seu projecte educatiu per al curs 2021-2022.
Les preinscripcions per als ensenyaments
d’educació infantil de segon cicle i primària s’obren
del 15 al 24 de març. Pel que fa a l’educació
secundària, les dates són del 17 al 24 de març,
i per a la resta d’ensenyaments no obligatoris,
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, són de
l’11 al 17 de maig, i per als cicles de grau superior,
del 25 al 31 de maig. Tota la documentació
necessària a https://preinscripcio.gencat.cat

TORNEN LES NITS INSÒMNIA
EN FORMAT VIRTUAL
La 14a edició del programa juvenil d’oci nocturn
torna en format virtual. Tots els dissabtes de març,
fins al 24 d’abril, trobareu un ampli ventall d’activitats
gratuïtes organitzades pel Departament de Joventut
en col·laboració amb els Agents Insòmnia, un grup
de joves sortit del curs de Dinamització Juvenil
d’edicions anteriors. Hi ha previstes nits temàtiques
com: Black stories, Coneix tots els secrets sobre el
te, Ioga, Cercle de lectura, i la recreació del mític
programa de televisió Vols ser milionari/ària?.
Informa’t a: trailer@aj-cornella.cat i a les xarxes
socials: @nitsinsomnia

