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LA POLÍTICA DE LES COSES,  
LA POLÍTICA DELS DRETS

Avancem com a societat a mesura que reconeixem drets 
legalment i els garantim amb la gestió pública necessària.  
El passat 18 de març el Congrés dels Diputats per fi va 
reconèixer legalment el dret a morir dignament amb 
l’aprovació definitiva de la Llei d’Eutanàsia. D’aquesta manera 
Espanya es converteix en un dels pocs països del món on 
un equip mèdic pot ajudar a morir una persona greument 
malalta, sense por a represàlies, donat que serà una prestació 
més del Sistema Nacional de Salut. Per tant, Espanya serà  
un país més humà i més respectuós amb la vida.

El govern de l’Estat treballa en la protecció dels drets 
socials com per exemple el dret a vaga, derogant les penes  
de presó que contemplava l’article 315.3 del Codi Penal. 
També està treballant per protegir els drets laborals dels 
repartidors a domicili, coneguts com a riders. Una nova 
conquesta de la ministra de treball Yolanda Díaz, aconseguint 
un acord amb sindicats i patronal, per fixar la condició 
d’assalariats dels repartidors de plataformes digitals que 
havien estat condemnades pel Tribunal Suprem a pagar xifres 
milionàries en concepte de Seguretat Social de treballadors/es 
considerats falsos autònoms segons la Inspecció de Treball.

No obstant això, existeixen altres drets socials que requereixen 
una major intervenció pública per part de les administracions 
públiques i on cal avançar urgentment. Un bon exemple és el 
dret a l’habitatge; un dret reconegut constitucionalment però a 
la pràctica no garantit plenament. Bona part de la ciutadania té 
dificultats enormes per accedir a una vivenda digna a un preu 
assumible. Per això, els i les Comuns proposem una forta inversió 
per crear un parc d’habitatge públic que sigui un equipament al 
servei d’aquest dret. Però, a més, també reclamem mesures com 
mobilitzar amb finalitats socials pisos de bancs i de grans tenidors 
i regular els preus dels lloguers per evitar preus abusius. En els 
últims cinc anys a Espanya els lloguers han augmentat el preu 
30 vegades més que els sous. Aquesta regulació és necessària, 
per acabar amb aquesta pèrdua de poder adquisitiu de milers de 
famílies i per no seguir sobrecarregant els ajuntaments que han 
d’ajudar els seus veïns i veïnes davant la impossibilitat de fer front 
al pagament d’habitatge i de subministraments bàsics.

En aquesta constant batalla pels drets socials treballem 
a totes les administracions on som, com a l’Ajuntament de 
Cornellà, on celebrem l’aprovació del segon Pla de mesures 
socials i econòmiques per fer front a les conseqüències de 
la Covid19. Un pla que pretén mobilitzar més de 5 milions 
d’euros en ajuts socials, plans d’ocupació, reforç educatiu, 
ajudes a empreses i dinamització de l’economia local.

Davant la política d’alguns i algunes basada en els cops 
d’efecte mediàtics, en la incitació a l’odi i la discriminació, 
o en la cerca de titulars grandiloqüents i de declaracions 
simbòliques, es troba la política de les coses. La política  
de garantir drets.
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RÀDIO CORNELLÀ  
RENOVA EL SEU WEB
Ràdio Cornellà ha ctualitzat el seu web de manera 
que ara disposa d’un disseny responsiu, que adapta els 
continguts i els reordena segons el suport amb què 
es visualitzin, i és més fàcil de compartir a les xarxes 
socials. El nou sistema web, programat de manera 
íntegra per Enacast, facilita l’accés a l’emissió per 
Internet (via streaming) i els podcast dels programes, 
així com a la graella de programació. La portada de la 
nova pàgina destaca les darreres notícies de la ciutat i 
també les darreres publicacions a les xarxes socials de 
l’emissora municipal. Entra-hi a www.radiocornella.cat

PREINSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  
11, 12, 13, 14, 17 i 18 de maig / ONLINE: al mail  
emusica@aj-cornella.cat, indicant a l’assumpte: 
sol·licitud, escola música, nom de l’alumne/a + curs /  
PRESENCIAL: amb cita prèvia a: http://citaprevia.cornella.cat/  
o al mail emusica@aj-cornella.cat, o al telèfon 93 377 02 12  
(ext. 1186), en horari de 9 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h

SORTEIG DE LLENGUATGE MUSICAL: 
25 de maig, a les 15.30 h

PUBLICACIÓ LLISTES D’ADMESOS A LLENGUATGE 
MUSICAL: 28 de maig (web de l’EMM) /  
TERMINI DE RECLAMACIONS: 1, 2 i 3 de juny  
/ PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES: 7 de juny

SORTEIG D’ELECCIÓ D’INSTRUMENT: 
8 de juny, a les 15.30 h

PUBLICACIÓ LLISTES D’ADMESOS D’INSTRUMENT:  
9 de juny (web de l’EMM) / TERMINI DE RECLAMACIONS:  
10 i 15 de juny / PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES:  
23 de juny

PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA I LLISTA D’ESPERA:  
9 de juliol

MATRÍCULA: 12 a 16 de juliol / ONLINE: al mail 
emusica@aj-cornella.cat, indicant a l’assumpte: número 
d’expedient, curs i nom de l’alumne/a / PRESENCIAL: 
amb cita prèvia (veure apartat de Preinscripció)


