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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.


