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El conflicte bèl·lic a Ucraïna va accelerar l’encariment dels 
combustibles fòssils afectant de diferents maneres sobre les 
famílies treballadores, una d’elles en la pujada abrupta del 
preu de la benzina i el dièsel dels vehicles que molts treballadors i 
treballadores utilitzen cada dia. Per aquest motiu el govern de 
l’Estat va prendre una sèrie de mesures per subvencionar aquests 
combustibles i “suavitzar” d’aquesta manera aquesta pujada de 
preus. Davant aquesta mesura, representants d’En Comú Podem, 
com l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau, van reclamar que per 
ajudar les classes treballadores i alhora lluitar contra l’evident 
canvi climàtic, calia afavorir els mitjans de transport públics.

En aquest sentit, des de l’1 de setembre estan en vigor els 
descomptes al transport públic que tant vam reclamar. Una 
aposta clara per la mobilitat sostenible que demostra, de nou, el 
paper d’En Comú Podem i Unidas Podemos a l’hora de fer possible 
les polítiques que milloren les condicions de vida de la gent.

A la gratuïtat dels títols de Rodalies, Renfe i Mitja Distància 
hem afegit la rebaixa a la meitat dels títols de transport públic 
metropolità (Bitllet Senzill, T-Usual, T-Casual i T-Jove) per 
ajudar a milers de famílies que tenen dificultats per arribar 
a final de mes. Afavorir el transport públic i la mobilitat 
sostenible és un exemple que la lluita contra el canvi climàtic 
ha d’anar lligada, inexorablement, de la justícia social, 
ajudant a qui més ho necessiten. 

Però no només ens hem de quedar en les mesures 
d’urgència i hem de continuar avançant en la millora del 
transport públic, fent-lo més eficient, més accessible i més 
verd. A Cornellà tenim una gran xarxa de transports públics, 
un dels punts millors valorats per la ciutadania de Cornellà. 
Especialment, la connexió amb Barcelona ciutat disposa 
de diferents possibilitats en tramvia, tren, metro o autobús 
i el gran repte que tenim és el de millorar la connexió en 
transport públic dintre de la nostra comarca i especialment a 
molts polígons d’activitat econòmica del nostre entorn. 

A part dels mitjans transports públics col·lectius, que són 
una alternativa més sostenible als vehicles de motor privats, les 
ciutats han de continuar afavorint també mitjans sostenibles 
i saludables com la bicicleta, per això cal millorar molts les 
infraestructures existents, és a dir, els carrils o vies pedalables 
de forma segura. També és sostenibilitat i és salut afavorir els 
desplaçaments a peu dintre de ciutats com la nostra, fent-los 
més segurs i agradables. En aquest sentit, actuacions com les que 
s’estan projectant a Cornellà a carrers com l’Avinguda dels Alps, el 
Carrer Bonestar o l’Avinguda República Argentina. 

Per això, Cornellà torna a obrir a tota la ciutadania l’Avinguda 
Sant Ildefons el diumenge 18 de setembre, amb un bon grapat 
d’activitats familiars relacionades amb la mobilitat sostenible, en 
una jornada per reivindicar, la salut, el medi ambient i la comunitat 
com a drets imprescindibles a qualsevol ciutat. Protegir aquests 
drets i avançar cap a solucions de futur és defensar el bé comú.

L’angoixa a les conseqüències físiques i econòmiques 
produïdes pel canvi climàtic defineixen aquesta patologia 
juntament amb: por, tristesa, impotencia, indefensió i 
culpabilitat. Tot això s’afegeix a la resta de malalties que pateix 
més profundament la classe treballadora, juntament amb la 
constant amenaça de l’atur i de la por a no poder cobrir les 
necessitats bàsiques (llum, aigua, gas…).

El científic i divulgador Isaac Asimov, l’any 1980, en el seu 
llibre Les amenaces del nostre món, explicava les cinc causes 
possibles que podien finalitzar amb la vida humana en el 
nostre planeta. En l’epíleg enunciava que, deliberadament 
es pot escollir no tenir cap catàstrofe ja que l’ésser humà té 
la intel·ligència per adaptar-se al medi ambient sempre que 
no sigui indiferent a les lleis naturals.

Les classes dominants, dins un sistema econòmic 
capitalista, apliquen les seves regles d’acumulació de 
riquesa en pocs individus amb l’objectiu d´obtenir el màxim 
benefici sense cap mirament cap a la resta de persones i 
cap a la naturalesa. Un exemple, el cremat de combustibles 
fòssils és la principal força impulsora de l’escalfament. Una 
investigació del diari The Guardian mostra com la previsió 
de projectes de petroli i gas, bombes de carbó, produiran 
durant els pròxims set anys mil milions de tones d’emissions 
de CO2, projectes recolzats pel EEUU, Canadà i Austràlia, 
tot combinat amb subvencions i inversions per a projectes 
d’explotació en nou jaciments, esdevenint un impacte 
altament destructiu pel clima.

Aquest setembre comença el nou curs polític a nivell 
municipal. L’estiu ha deixat més evidència de la necessitat 
de prendre mesures urgents que protegeixin el medi 
ambient local. La protecció dels pocs espais verds, el fre a la 
construcció especulativa d’habitatges, la inversió en neteja i 
el control de camps i boscos és prioritari juntament amb la 
gestió d’un sistema ecològic de producció agrícola  
i pecuària adient. 

A nivell social, recordem, valorem i participem en la Diada 
de Catalunya com a acte reivindicatiu, concloent que, si el 
sistema econòmic és mundial, la lluita per canviar-lo ha de 
ser de tots els pobles. 

També,us animo a participar en la primera mobilització 
reivindicativa que obre la tardor calenta: la manifestació 
a Madrid el proper 15 d’octubre en defensa de les nostres 
pensions.

La lluita i organització de veïns i veïnes al voltant de 
Plataforma Ribera-Salines o de Marea Pensionista són 
exemples a seguir per a aconseguir una vida digna. Us desitjo 
una tranquil·la tornada a la vida quotidiana, i, des de la meva 
petita representació, estic a la vostra disposició al correu: 
egarciap@aj-cornella.cat o tfn:638672955.
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