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Tot aquell agent que vulgui intervenir i transformar la realitat social existent ha de partir d’una anàlisi 
social rigorosa. Les persones i organitzacions d’esquerres entenem la societat a partir del conflicte de 
classes, però complementem aquest enfocament amb moltes altres perspectives com la de gènere o 
l’ambiental, la de classe o la d’origen, però també la perspectiva generacional.

En aquesta edició de la revista del Comú de Cornellà hem volgut prioritzar aquesta mirada, partint de 
les experiències de les persones més grans del Comú i del seu coneixement de la ciutat, la lluita, la 
transformació i el compromís.

Aprofitem aquest editorial per incidir en una qüestió que va sorgir com un punt important i 
revelador i que vam treballar també el passat 25-N (Dia per a l’eliminació de les violències 
envers les dones).  Des de diversos àmbits se’ns insta a assolir alts graus d’envelliment 
actiu, a vegades en allò que sembla ser més sinònims eufemístics 
d’instar a la població a mantenir alts graus de producció fins al 
final dels nostres dies. D’aquestes qüestions en saben molt les 
àvies, i els avis, que han fet de matalàs social fent cura dels 
seus néts i nétes, però també de les seves filles i dels seus 
fills i de tota la família extensa, suplint les xarxes públiques 
de suport a la cura i a una justícia social que sembla 
no posar massa els ulls en les persones grans com a 
subjecte polític.

Així, una societat que posa l’accés a una plena 
ciutadania amb el treball dins del mercat laboral, 
deixa de banda a les persones que ja semblant 
no ser rendibles per a aquest sistema, però que 
per contra ho són. Ho són perquè en un gran 
nombre de casos, tinguin l’edat que tinguin o 
precisament perquè la tenen, són aquelles que 
se’n fan càrrec de les persones. I les persones 
som, cal no oblidar-lo, el centre real de la societat.

També recollim en aquesta edició la reflexió envers 
la gent gran i des de la perspectiva de la gent gran. 
El mes de desembre vam organitzar una sessió de 
cinefòrum al nostre local per debatre sobre l’envelliment al 
segle XXI la societat actual, marcada per les darreres dècades 
d’hegemonia cultural neoliberal, individualista i mercantilista. 
Un període de reducció dels serveis públics i deteriorament de 
la vida associativa i comunitària. 

Pàg.    / MOVEMCORNELLÀ1

EDITORIAL GENER 2022

Vicky Martín i Claudio Carmona
coordinadors d’En Comú Cornellà

“El món et mira diferent segons 
l’etapa de la vida en què et trobes”



 MOVEMCORNELLÀ   / Pàg. 2

La baixada de la natalitat de les darreres dècades, conjuntament amb  unes expectatives  de vida cada 
cop més grans, ens porten cap a un creixement natural de la població de l’anomenada Gent Gran.    

La ‘Gent Gran’ no som un grup homogeni, som una població que se’ns classifica com a tercera edat 
a partir dels seixanta anys i que amb més freqüència pot acabar passats els noranta. Una llarguíssima 
etapa amb moltes subetapes i que pot esdevenir el període més llarg de la nostra vida amb més de 
trenta anys.  

Segons les previsions el col·lectiu de la Gent Gran serem el 30 % de la població. L’imaginari col·lectiu ha 
d’abandonar la idea que aquesta és una etapa final de la vida i apostar perquè sigui una etapa de vida 
plena amb unes necessitats específiques, com en totes les altres etapes. 

Per Envelliment Actiu hem associat la idea del sector de l’oci per la gent gran de 
què cal mantenir-se jove i tenir cura de l’estètica, dissimulant l’envelliment. 
Per això preferim parlar de l’Envelliment Digne i de com els estils de 
vida estan influenciats per la nostra procedència, formació, vida laboral… 
Per això, les respostes a les necessitats de la Gent Gran són diverses 
perquè volem envellir amb dignitat i és fonamental el manteniment i 
defensa dels nostres drets.

Envellir amb Dignitat implica tenir entre d’altres un sistema de pensions 
estable, una Llei de Dependència plenament desenvolupada, una 
Sanitat de Proximitat, Habitatge i Transports adaptats, uns 
serveis d’oci, formació  i lleure dignes i molt especialment una 
bona gestió del món de l’empresa i el treball pel que fa a les 
polítiques de conciliació laboral i familiar.  

Envellir amb Dignitat requereix el foment de la participació de la Gent Gran en la 
presa de decisions, tan pel que fa a la nostra organització de vida, com per incidir 
en  els projectes col·lectius. 

ARTICLE D’OPINIÓ
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Envelliment Actiu? Envelliment Digne

Assumpta Lecha i Carmen Romero
Exregidores a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i activistes socials amb una gran 
implicació i trajectòria en diferents entitats i 
iniciatives comunitàries a la ciutat.
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La Llei de Gent Gran de Catalunya, més necessària que mai
L’any 2016 vam promoure l’elaboració d’una Llei de Gent Gran i el Parlament de Catalunya va 
aprovar la proposta per unanimitat de tots els grups parlamentaris. Cinc anys més tard, enmig 
d’una pandèmia global que ha evidenciat les problemàtiques socials a les que fèiem referència, 
reivindiquem de nou la necessitat d’aquesta llei que ha de contribuir a fer més visibles les persones 
grans, regular drets i deures i promoure una visió més natural, positiva i real de l’envelliment, superant 
el marc assistencial que han dut les polítiques fins ara.

A més volem posar enfasi en la bretxa digital i en la sanitat pública. Degut a la pandèmia la digitalització 
de l’administració i de les empreses subministradores s’ha accelerat, provocant molts problemes 
d’accés, seguretat i dependència que no només afecten a gent gran. I la sanitat pública ha dut al 
límit als i les professionals precaris de la salut i s’ha dificultat la presencialitat, especialment en municipis 
petits. Per tot això reivindiquem:

Dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.

Què diu la gent gran de la comarca?

La bretxa digital

La sanitat que mereixem

Garantir

Evitar desatenció
i desemparament

No discriminació
per motius d’edat

Atenció humana i professional
als centres sanitaris i farmàcies

Revisar regularment la medicació
per corregir la sobremedicació

Ampliar horaris d’atenció als CAP
Fi de la precarietat
en el personal sanitari

Canvis a la Llei 39/2015 de
      procediment administratiu

Equitat
en l’accés

Drets
ciutadans

Atenció
presencial

Accessibilitat
a persones amb

limitacions
especialsLimitar els

sistemes
telefònics

automàtics

No més desigualtats

Espais amb
ordinadors i
connexió lliures

DICTÀMENS GENER 2022
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La vicepresidenta segona i ministra de Treball aconsegueix 
sumar a empresaris i sindicats a la nova legislació sobre el 
mercat laboral. Es tracta de la primera vegada en què els i les 
treballadores guanyen en drets.

Després de nou mesos de negociacions, Yolanda Díaz va 
presentar a final de l’any 2021 un gran pacte social que reverteixi 
els retrocessos en drets laborals que va suposar la reforma 
laboral del PP de 2012. Un pacte que neix de la voluntat 
d’acord entre les patronals CEOE i Cepyme, a més dels 
sindicats que valoren la recuperació de drets laborals i que 
s’hagi posat límits concrets a la temporalitat. 

Altres aspectes d’aquesta reforma són l’impuls a les 
jornades reduïdes per evitar els acomiadaments, limitar les 
modificacions unilaterals de les condicions de treball per part 
dels empresaris o el control dels constractes de formació. 

El juny de 2021 es va anunciar l’acord sobre pensions entre 
el Govern, els sindicats i la patronal. Un pacte que la portaveu 
d’En Comú Podem, Aina Vidal, ha definit com “la derogació de 
la reforma del PP”.

Després “d’anys de lluita, pressió i treball en defensa d’un 
sistema públic i suficient que no condemni als pensionistes (i 
sobretot a les pensionistes) a una vellesa de misèria i penúries” 
es va aconseguir el tan esperat acord que la portaveu qualifica 
de “bo i necessari”. A més, remarca que la pressió d’Unidas 
Podemos va “aconseguir modificar la posició del Ministeri de 
Seguretat Social en dos aspectes clau”:

• L’Índex de Revaloració de les Pensions (IRP): Els 
pensionistes no perdran poder adquisitiu. Es recupera 
l’IPC com a única referència; net, sense fórmules rares 
ni sorpreses en cas de crisi. Les pensions creixeran al 
ritme de l’increment del cost de la vida.

• El factor de sostenibilitat: Un factor classista i empobridor que vinculava la quantia de 
les pensions a l’esperança de vida, per la qual cosa qüestionava fortament les pensions 
futures i que, per fi, serà derogat.

Un canvi de paradigma per garantir el creixement de les pensions.

REFORMES GENER 2022

Yolanda Díaz, vicepresidenta i
Ministra de Treball, en una reunió

Aina Vidal, Portaveu al Congrés dels 
Diputats de En Comú Podem

Yolanda Díaz assoleix un gran acord 
social sobre la reforma laboral

L’acord sobre les pensions: “deixem 
enrere ajustos, retallades i empobriment”

v
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El departament de Medi Ambient, dirigit 

pel regidor Claudio Carmona, crea la 

xarxa de Comerç Verd de Cornellà…

POLÍTIQUES 
D’OCUPACIÓ

Nous equipaments a Cornellà

L’Ajuntament de Cornellà ha iniciat una campanya per 
fomentar el consum responsable, local i sense residus. 
D’entrada, s’han identificat 53 comerços que han estat 
certificats amb el distintiu Comerç Verd, de l’entitat Rezero, 
una iniciativa pensada per identificar i donar a conèixer 
aquells comerços de barri que tenen a la venda una oferta 
de productes respectuosa amb el medi ambient. Així, els 
comerços certificats compleixen una sèrie de criteris pel 
que fa al tipus de producte que ofereixen, que promogui el 
consum km 0 i sense residus.

El departamento de políti-
cas de ocupación continua im-
pulsando acciones para ofrecer 
formación en aquellos sectores 
con mayor proyección en el 
mantenimiento y la creación de 
empleo como el proyecto Apro-
pAMB, en colaboración con La 
Carena y Recibaix, donde en 
2022 se ofrecerán curos de au-
xiliar de cocina y de auxiliar de 
comercio.

También se impulsa el pro-
yecto Singulars / Joves en Ac-
ció, ofreciendo orientación, 
formación y seguimiento a 30 
jóvenes, para la certificación 
profesional de actividades au-
xiliares de almacén y de opera-
ciones básicas en el montaje y 
mantenimiento de instalaciones 
de energías renovables.

El Ple Municipal del mes de novembre va aprovar la 
denominació de les noves biblioteques dels barris de 
Fontsanta-Fatjó i Almeda que tot just ultimen els últims 
detalls abans d’obrir-se a tota la ciutadania. Els noms triats 
són Clara Campoamor i Teresa Pàmies i per al nostre grup 
és motiu d’orgull que dos equipaments tan importants 
com aquests portin el nom de dones referents, és molt 
important visibilitzar figures femenines referents en diferents 
àmbits, fins ara arraconades a un segon terme d’exposició i 
reconeixement públic.

Cornellà posa en marxa també la nova Escola Municipal 
de Música Roser Cabanas, a Can Bagaria, un recinte 
industrial recuperat per a la ciutadania. Un primer pas per 
aprofitar al màxim aquest gran espai de la ciutat que volem 
que sigui un epicentre d’activitat cultural, creativa, artística 
i comunitària. A més l’Escola manté la tarifació social, una 
aposta del nostre grup en el mandat anterior, que esdevé una 
eina d’igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics.
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INFORMACIÓ CATALUNYA EN COMÚ GENER 2022

El semàfor

La Llei de l’Audiovisual no recull 

les llengües cooficials. Per això el 

grup d’EC-P al Congrés exigeix 

una revisió per blindar el català i 

les altres llengües cooficials a la 

producció audiovisual.

El Banc dels Aliments ha registrat 

augments del 40% degut a la 

última crisi. Els diputats Lucas 

Ferro i David Cid van registrar 

una proposta de ple monogràfic 

per abordar el debat.

A partir de novembre arriben 

els esperats nous contenidors 

de residus a Cornellà. Amb 

aquests contenidors es facilitarà 

i millorarà la recollida selectiva i 

el reciclatge a la ciutat.

Catalunya en Comú sobre la crisi a Ucraïna: “És l’hora de la diplomàcia”

Aquests són els hits de l’acord de pressupostos a Catalunya

Davant la imparable escalada de la tensió a 
la frontera entre Ucraïna i Rússia, Catalunya en 
Comú emet un comunicat demanant diplomàcia 
per mantenir la pau a Europa.

En un comunicat del 21 de gener de 2022, la 
formació política demana que per evitar una guerra 
entre Rússia i Ucraïna que podria tenir un abast 
europeu, cal articular tots els esforços diplomàtics 

possibles per evitar el conflicte, especialment 
la recuperació dels acords de Minsk, així com 
l’activació d’una diplomàcia Europea que asseguri 
la pau al continent. Així mateix, també es rebutgen 
les maniobres que està duent a terme l’OTAN a 
la frontera entre els dos estats, així com rebutjar 
la incorporació d’Ucraïna a l’estructura militar de 
l’OTAN mentre es construeix una Unió Europea de 
la defensa.

Presentem alguns dels acords més destacats de l’acord de pressupostos per la Generalitat de Catalunya 
al 2022. Marquem una nova etapa post-pandèmia protagonitzada pel transport públic, la salut, el dret 
a l’habitatge i la transició ecològica.
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Volem immortalitzar el principal tresor de la nostra ciutat: 
la seva vida comunitària. Busquem fotografies fetes a 
Cornellà sobre la vida en comú, activitats comunitàries, 
el bon veïnatge, la cooperació... en definitiva qualsevol 
instantània que faci referència allò que és compartit o 
públic.

Pròximament més informació a www.encomucornella.org
Contacte: comucornella@gmail.com

com
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Cornellà Comunitat
Concurs de fotografia!


