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14, 23 D’ABRIL I 1 DE MAIG, 
MEMÒRIA, PRESENT I FUTUR

Recentment han tingut lloc tres dates importants que volem 
destacar en clau de passat, present i futur:

14 d’abril. En el 90è aniversari de la proclamació de la 
Segona República Espanyola volem reivindicar els valors 
republicans de llibertat, igualtat, fraternitat, justícia social i 
sobirania popular i recordar amb orgull els homes i dones que 
van lluitar per defensar la democràcia al nostre país davant el 
cop d’estat feixista.

L’adveniment de la Segona República va obrir la porta a la 
participació política de les dones, al matrimoni civil o al dret 
al divorci i va comportar grans avenços en diferents matèries 
com educació, cultura o laïcisme, avenços per transformar 
la nostra societat, per defensar les llibertats individuals i 
col·lectives, i per la consecució de la justícia social.

Reivindiquem el passat però pensant en el futur. Defensem 
el dret de la ciutadania a escollir el cap d’Estat. Volem una 
societat sense privilegis, on qualsevol ciutadà o ciutadana, 
provingui de la família que provingui, pugui optar a ser escollit 
per a qualsevol institució, també la de cap d’Estat. El futur  
que volem és d’igualtat. 

23 d’abril; la cultura ens fa lliures. Deia Mercedes Sosa que 
“la cultura es lo único que puede salvar a un pueblo, porque la 
cultura permite ver la miseria y combatirla. Permite distinguir 
lo que se debe cambiar y lo que se debe dejar”. La diada 
de Sant Jordi d’enguany va recuperar certa activitat, però el 
sector cultural segueix patint una situació molt greu. En Comú 
Podem ha reclamat un Pla de Xoc per salvar el sector cultural, 
que impliqui augmentar el pressupost de la Generalitat, un pla 
d’ajudes directes o desplegar el Tiquet Cultural aprovat per 
unanimitat al Parlament i no aplicat fins ara. 

Un exemple més de la necessitat urgent de tenir d’una 
vegada un govern a la Generalitat que canviï de rumb i que 
avanci cap a la protecció de drets socials, laborals i ambientals.

1 de maig, dia dels treballadors i les treballadores. Aquest 
Primer de Maig vam sortir als carrers donant suport a les 
organitzacions sindicals que durant aquest any de pandèmia 
han estat treballant de valent per protegir els drets laborals 
de milers de treballadors i treballadores, especialment de tots 
aquells i aquelles afectades per ERTOs i EROs. Aquesta nova 
crisi no la pot tornar a pagar la classe treballadora, per tornar 
a mantenir els privilegis d’uns pocs. La pandèmia no pot 
aturar les reformes socials i laborals que Espanya necessita 
per combatre la precarietat i inestabilitat laboral. Cal derogar 
la reforma laboral i combatre la temporalitat. A Catalunya és 
també urgent un nou impuls industrial, amb una reconversió 
cap a una indústria més verda, i amb una aposta per la 
formació i per les polítiques actives d’ocupació molt més 
important que fins ara.

COMMEMORACIÓ DEL  
DIA CONTRA LA LGBTIFÒBIA
Des del programa SAI Decolors Cornellà Diversa s’han 
organitzat una sèrie d’activitats amb motiu del Dia 
Internacional contra la LGBTIFÒBIA (17 de maig), que 
s’engloben dins del pla local per a la diversitat sexual i de 
gènere de l’Ajuntament de Cornellà. Entre les activitats 
destacades, hi hauran tallers adreçats a les persones 
joves (creació de pancartes, penjada de banderes…), 
i un acte solidari el divendres 28 de maig, a les 19 h, 
a L’Auditori de Cornellà, amb l’actuació de Barcelona 
Gay Men’s Chorus. L’aportació voluntària és de 2 euros 
i s’ha de reservar l’entrada a: atomasf@aj-cornella.cat

MOSTRA DE PUNTS  
DE LLIBRE 2021 
Més de 400 punts de llibre han estat presentats 
pels infants de les diferents escoles i instituts de 
Cornellà a la Mostra de Punts de Llibre. Enguany, 
la temàtica del dibuix era l’Any internacional de 
les fruites i les verdures. A través d’un vídeo s’han 
donat a conèixer els sis punts guanyadors i alguns 
dels finalistes: https://youtu.be/wTG7gmgHK3o

ÚLTIMES PLACES PER ALS 
TALLERS DEL CIRD 
El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones 
(CIRD) ha continuat la seva programació formativa en 
línia, centrada en perspectiva de gènere i en àmbits 
d’interès per a les dones (autoestima, anglès, literatura, 
música, cures emocionals, passejades de benestar, 
etc). Encara queden places disponibles per participar 
en alguns dels tallers monogràfics de gran interès 
per a les dones del municipi. Per a inscripcions, cal 
trucar al telèfon del CIRD: 93 474 28 41, i/o enviar 
un correu electrònic a: ladona@aj-cornella.cat


