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MOLTES PRIMAVERES
PASSADES I PRESENTS

Aquest 1r de maig ha estat el primer en molts anys al que
hem arribat havent guanyat drets de forma generalitzada.
La reforma laboral, impulsada per la Vicepresidenta Yolanda
Díaz i acordada amb els sindicats de classe, està suposant
una onada de conversió de contractes temporals a
indefinits, però la inflació conseqüència de la negativa de
deslligar el preu del gas de l’energia elèctrica està qüestionant
fortament el poder adquisitiu de treballadores i pensionistes.
Per això, cal insistir en dues línies: en primer lloc,
aprofundir les reformes per reduir la precarietat laboral i
combatre la precarietat i, en segon lloc, prendre mesures per
limitar la inflació com ara deslligar el preu del gas a la resta
de l’energia i impulsar la transició per guanyar en sobirania
energètica i avançar cap a un model energètic més just,
sostenible i democràtic.
A Cornellà, durant el mes de març, l’atur ha tornat a
baixar un 2,4% respecte al febrer i un 29,8% respecte al mateix
mes de l’any 2021. Tot i això, encara hi ha 4.355 persones
en situació d’atur a la nostra ciutat. Des del departament de
Polítiques d’Ocupació intentem impulsar totes les accions a
l’abast per ajudar els ciutadans i ciutadanes en el seu procés
de trobar feina o millorar el seu perfil professional. Però els
ajuntaments no tenim la força i els mecanismes suficients per
poder fer grans canvis en el sistema econòmic i en la societat
i necessitem l’aposta d’altres administracions públiques.
En aquest sentit, Catalunya -i el Baix Llobregat en
particular- necessiten una veritable aposta per la Formació
Professional. La Formació Professional prepara els estudiants
específicament per a professions que en molts casos tenen
índexs molt alts d’inserció laboral. Sectors com la informàtica
o la instal·lació de sistemes d’energies renovables requereixen
contractar gent titulada i sovint moltes empreses tenen
problemes per trobar aquests professionals.
Malauradament, gràcies a l’informe que el sindicat CCOO
ha elaborat i ens ha presentat els darrers dies, sabem que a
Cornellà, en aquest curs 2021-22, 707 estudiants de la ciutat
es van quedar sense plaça a l’FP de Cornellà, perquè es van
ofertar a la nostra ciutat només 795 places davant les 1.502
sol·licituds presentades.
Reclamem a la Generalitat que reforci l’aposta per l’FP,
per incrementar l’oferta de places i adaptar-la a la nova
realitat, especialment a una comarca treballadora, amb fort
passat industrial, que necessita reconvertir-se a les noves
oportunitats de treball, en àmbits com el de la transició
energètica o les cures. Apostar per la Formació Professional
és apostar per l’ocupació de present i futur.

Durant aquesta estació lluent i viva, succeeixen i recordem
esdeveniments importants per a la nostra classe.
Al mes d’abril, prenem els carrers del nostre poble i
voltants plens de llibres i roses per cel·lebrar la diada símbol
de cultura, coneixement i llibertat per gaudir del dia, malgrat
plogui, i del següents, seguint els actes i espectacles de
la Jordiada.
En aquest període de temps, rememorem la Primavera
Àrab, definició periodística i política per la seva intensitat
i extensió, al moviment social ocorregut fa dotze anys
a un grapat de països del Orient Mitjà i Pròxim amb el
denominador comú de manca de treball, de llibertat, nul·les
expectatives de vida, misèria i corrupció.
Finalitzant el mes, el moviment social Marea Pensionista,
va convocar una concentració davant de l’Ajuntament,
reivindicativa e informativa sobre les nostres pensions i
defensant la màxima que aquestes siguin públiques i dignes
en el present i el futur. Dies abans, lluitadores i lluitadors del
dret de l’habitatge, organitzades en la PAH, unides i units
aturaven un desnonament.
A començament del mes de maig, el seu primer dia,
celebrem el Dia Internacional de les Treballadores i
Treballadors. Des de els fets ocorreguts en 1886 a Chicago on
es van executar a treballadors que es manifestaven per l’horari
laboral de vuit hores que es commemorem cada any fins ara,
la situació laboral de pèrdua de conquestes socials ha anat en
augment i la precarietat e incompliment de drets laborals mata
cada dia a dues persones a tot l’estat ja sigui en el seu lloc de
treball o en el trajecte “ in itinere”, segons xifres estadístiques
oficials del Ministeri de Treball. En aquest context, no oblidem
la mort d´ un jove treballador fa un any al nostre municipi
per la negligència criminal de la empresa CIDAC, multada
novament per Inspecció de Treball per jornades de fins 14
hores al dia, abús d´ hores extres i pagaments per sota de
conveni. El present incert de 1.400 persones de Nissan sense
cap recolzament institucional autonòmic. El futur dels 2.800
que sobren en SEAT per a la fabricació de cotxes elèctrics.
Les diverses lemes de les diferents manifestacions convocades,
donen la idea que resta molt per aconseguir en el mon del
treball dins del sistema capitalista.
Dins del bon temps, la reivindicació i la memòria de
lluites, vam presentar a l´ últim ple una pregunta sobre el
manteniment dels arbres plantats a la llera del riu Llobregat
dins La Festa del Riu i un prec referent al control de plagues
en els parcs infantils.
Segueixo treballant per a tothom, oberta a les vostres
propostes, consultes e idees sobre el municipi en el despatx
en Torre Gelabert Plaça Enamorats, amb mòbil de contacte
638672955, Adreça electrònica: egarciap@aj-cornella.cat
Seguim endavant: la lluita és l’únic camí!

