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GOVERNAR PER DEFENSAR 
L’INTERÈS GENERAL

Aquest estiu hem vist amb preocupació com l’Afganistan 
tornava a caure en mans dels talibans, culminant el fracàs 
d’una comunitat internacional sense estratègia de pacificació 
i reconstrucció. Avui el més preocupant és la situació de les 
dones i nenes afganeses, la presa de poder del fonamentalisme 
talibà portarà com a conseqüència l’esborrat de les dones. 

La comunitat internacional ha de donar una resposta 
clara i contundent a curt termini, garantint vies segures a les 
persones que cerquen refugi, i exercint la pressió necessària 
perquè es garanteixin els Drets Humans en territori afganès 
i al llarg de les rutes de fugida i als camps de refugiats i 
refugiades. No obstant això, és important que la Unió Europea 
no reconegui el règim violent i fonamentalista i condemni els 
incompliments de Drets Humans.

A un altre nivell, també hem seguit amb preocupació i 
indignació l’escalada de preus de l’electricitat a casa nostra. 
No és admissible que empreses amb beneficis multimilionaris, 
participant en un sistema caduc, aboquin a la pobresa 
energètica a milers de famílies, sovint recorrent a pràctiques 
sospitoses i reprotxables. Un aspecte com aquest no es pot 
deixar en mans dels desitjos del mercat, l’administració pública 
ha d’intervenir de forma decidida defensant els interessos de 
la ciutadania i el bé comú. En aquest sentit, Unidas Podemos 
i En Comú Podem han registrat al Congrés una proposició 
de llei per crear una empresa pública d’energia que pugui 
controlar els preus i lideri la transició cap a un model energètic 
més democràtic, ecològic i just. Una mesura amb el mateix 
esperit que la creació de l’operador energètic Barcelona Energia, 
liderada per Ada Colau i Barcelona en Comú, aconseguint les 
tarifes més barates de tot l’Estat. Països com Alemanya, França, 
Suècia, Itàlia, entre molts altres, disposen d’aquest instrument 
públic al servei dels interessos generals en un sector estratègic 
mentre que a Espanya patim les conseqüències de la dèria 
privatitzadora del PP amb el conformisme del PSOE.

Lluitar contra els oligopolis defensant els interessos de la 
gent treballadora és un dels exemples de per què cal governar. 
La millor mostra d’això és la gestió del Ministeri de Treball al 
govern de l’Estat. El mes d’agost ha portat la xifra rècord de 
descens d’aturats, 82.583 aturats i aturades menys. A Cornellà 
aquest descens ha sigut del 4,5% respecte al mes anterior i del 
17,9% respecte a l’any anterior.

Davant qui només defensava transferir diners a empreses, 
el temps dóna la raó a Yolanda Díaz, defensant una política 
d’ERTOs i de manteniment dels llocs de treball que donen 
raons per l’optimisme. Optimisme com el que representen 
les pujades del salari mínim també liderades per Unidas 
Podemos - En Comú Podem. Patim una greu crisi, sí, però s’ha 
demostrat que es pot gestionar una crisi d’una altra manera, 
posant la gent treballadora al centre.

NOVA EXPOSICIÓ  
DE NINEKAS
Del 30 de setembre al 24 d’octubre, el Castell acull la 
cinquena edició de “1.000 i una nineka”, el recull de  
nines elaborades de manera artesanal. Aquesta 
mostra forma part del projecte solidari que cerca fons 
a favor de la investigació contra el càncer infantil i 
juvenil a benefici de l’Obra Social Sant Joan de Déu. 

EXPOSICIÓ EN RECORD DE LES 
INUNDACIONS DE 1971
En record de les inundacions del setembre de 1971, 
L’Avenç de Cornellà, Associació per al Patrimoni 
Històric i la Cultura, amb el suport de l’Ajuntament, 
impulsa la col·locació d’un monument que marca les 
alçades on va arribar l’aigua, una placa a cadascun 
dels barris afectats i una petita exposició al carrer que, 
a través de fotografies, mostrarà les conseqüències 
de la riuada, així com la solidaritat, la unió del veïnat 
i la mobilització ciutadana. La inauguració, tant del 
monument i de les plaques com de l’exposició, 
tindrà lloc el 21 de setembre, a les 19 h, al costat de 
la biblioteca Marta Mata. L’exposició serà itinerant.

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de juliol 
de 2021, ha acordat aprobar les bases particulars i la corresponent 
convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència no competitiva destinades als titulars d’activitats de 
restauració i dels centres d’estètica i bellesa obligats al tancament 
en base a les resolucions SLT/2546/2020 i SLT/2700/2020, de 15 
d’octubre i 29 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
covid-19 al territori de Catalunya.

Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies naturals a comptar des  
del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOP.

Documentació: Les bases particulars reguladores d’aquesta convo-
catòria de subvencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: www.cornella.cat

També es troben a disposició dels interessats al Departament de 
Procediments, Pl. Església, s/n, 1a Planta. Telèfon: 93 377 02 12


