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El 8 de març de 2021, es commemora el Dia Internacional 
de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor 
dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent 
evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va 
més enllà d’aquesta data i que hauria d’impregnar tots els dies 
de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i 
cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les 
discriminacions cap a les dones encara estan presents. 

La crisi humanitària que estem vivint aquest darrer any 
ens obliga a replantejar el món tal com el coneixíem abans 
d’aquesta pandèmia. Quan s’ha pogut aturar bona part del 
sector productiu, el sector dels serveis socials i les cures han 
estat essencials per fer front a aquesta situació d’emergència. 
Paradoxalment, però, es tracta d’un dels sectors amb menys 
reconeixement social i econòmic i majoritàriament feminitzat. 
Això avoca a les dones a situacions de vulnerabilitat crues 
i es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i 
una feminització de la pobresa, entre d’altres. A més, la 
bretxa salarial, que supera el 20%, és una realitat que no es 
tanca i que hem d’abordar per erradicar-la. Això contrasta 
amb l’àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de 
les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en 
tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per 
homes. El sostre de vidre i el terra enganxós doncs, encara 
no s’ha superat i segueix limitant les possibilitats d’ascens  
i desenvolupament de les dones.

Darrerament, s’ha evidenciat més intensament, l’existència 
de violències en l’àmbit laboral, familiar i de la parella. I hem de  
combatre-la, erradicar-la.

Cornellà, ha estat un referent en la lluita contra les 
desigualtats, com bé detalla la moció del 8M que vam signar 
conjuntament els partits amb representació a l’Ajuntament. 

Esquerra Republicana vam signar aquesta moció i alhora 
vam presentar esmenes, i pot semblar contradictori, però no 
ho és. Compartim el que s’hi reflexa i es demana als acords. 
La vam signar per reconeixement i per consideració a totes 
les entitats de dones que conformen el Consell de la Dona  
de la ciutat. Però vam presentar esmenes perquè aquesta 
moció hauria d’haver estat consensuada i no ha estat així.  
No hi ha hagut un debat previ, ni s’ha negociat.

La nostra voluntat ha estat i continua sent, la de fer 
propostes constructives i en benefici de la ciutadania. 

La feina no s’atura, ens queda molt camí per recórrer 
per arribar a una igualtat efectiva. Apel·lem a la mobilització 
a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per 
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que  
faci de la República Catalana una República Feminista de 
dones i homes lliures.

Tradicionalment, la nostra ciutat ha plantat cara a diferents 
crisis, ja fossin aquestes econòmiques, polítiques o socials.  
De manera decidida sempre ha sabut articular consensos  
i acords entre diferents agents, institucions i entitats per  
trobar recursos i aliances capaces de fer front a les vicissituds  
que el món actual ens ha fet patir en diferents moments  
de la història recent.

Tot i que el nostre esperit combatiu i solidari es remunti  
ben enrere, ja des de l’últim terç del segle passat, no cal  
que anem tan lluny per trobar exemples de la resolució i la 
solidesa amb què el nostre teixit social ha sabut suportar  
i cercar solucions a greus dificultats. 

Arran de la crisi financera del 2008, que ens va sumir 
en un terrible sotrac econòmic i laboral, es va vertebrar 
l’Acord Social contra la Crisi a Cornellà de Llobregat, 
impulsat des de l’Ajuntament, junt amb grups polítics 
municipals, agents socials i diferents entitats ciutadanes. 

L’avaluació positiva de l’Acord ens dugué a renovar-lo 
en 2012 i 2016, incorporant-hi mesures per encarar nous  
problemes, però també, al capdavall, per assumir nous reptes,  
noves fites que ajudessin a mantenir el ferm posicionament  
que la ciutat havia emprès davant el canvi de cicle  
que es constatava.

Evocar el passat, afrontar el present, però, sobretot encarar 
el futur. Amb aquesta vocació es refon ara l’ASUECO, l’Agenda 
Social i Urbana per Enfortir la Comunitat, que impulsa 
l’Ajuntament i on hi prendran part prop d’un centenar de 
participants per reflexionar de cara a nous desafiaments  
de la nostra societat.

Un espai de reflexió i diàleg, de consens, on ara 
comencen a caminar prop de 40 agents implicats del món 
educatiu, social, empresarial i sindical, el paper dels quals 
serà treballar des de la corresponsabilitat en l’impuls de 
projectes, així com vetllar pel desenvolupament i seguiment 
de les 125 mesures contemplades en el document marc. 

Aquests integrants, conjuntament amb l’Ajuntament, 
han consensuat un document que recull 8 eixos estratègics 
amb propostes per combatre la pobresa, per actuar sobre 
la salut, el benestar social i la solitud. També seguirem 
avançant vers la construcció del futur local mantenint 
una educació de qualitat, lluitant per la igualtat de gènere, 
defensant l’activitat econòmica, apostant per una ciutat 
verda i sostenible, i per una ciutat inclusiva i segura.

En definitiva, actuar per enfortir la ciutat, i més quan 
vivim un moment en què la pandèmia ens deixa un 
munt d’incerteses i dificultats. Davant d’elles només 
podem actuar perquè ningú no es quedi enrere. 

Ja sabeu, ens podeu escriure a psc@aj-cornella.cat,  
o, amb mascareta, ens veiem per la ciutat. 
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