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L’èxit de la campanya de vacunació a Espanya ens porta a l’optimisme que
necessitàvem. S’han rebaixat les restriccions però hem de mantenir la precaució
vistes les últimes xifres de contagis. La recuperació de certes activitats ha portat
també una reactivació econòmica que es tradueix en les xifres d’atur. Molt té a
veure amb això la gestió de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, especialment amb
la política d’ERTOs que ha servit per salvar milers de llocs de treball. D’aquesta
manera, el juny del 2021 va tenir lloc la major caiguda de l’atur de la història, reduint
en 166.911 les persones aturades a tot l’Estat.

A Cornellà aquesta reducció també ha tingut efectes, més de 400 persones han
sortit de l’atur durant aquest mes de juny. Tot i això, encara hi ha més de 5.000
persones que busquen feina a la nostra ciutat. Per això des de l’Ajuntament de
Cornellà es treballa per poder ajudar totes aquestes persones que busquen feina,
acompanyant-les en la cerca activa i oferint formacions. També s’han posat en
marxa ajudes a la contractació, com el programa Ocupa’m 6+6, on l’Ajuntament
subvenciona 6 mesos del sou del primer any quan una empresa contracta una
persona aturada.

Recentment el departament d’ocupació també va posar en marxa la Borsa de
Treball Online, on les persones que busquen feina i les empreses que volen
contractar treballadors i treballadores poden accedir i interactuar. Tot just ara s’han
tornat a reactivar també les sessions presencials del Club de Feina, un espai on
les persones que busquen feina reben un assessorament individualitzat, càpsules
formatives i accés a internet i telèfon gratuïts.

Les mesures de protecció social posades en marxa pel govern de l’Estat de PSOE i
Unidas Podemos - En Comú Podem, han demostrat que es pot gestionar una crisi
d’una altra manera, sense entrar en subhastes de drets i condicions laborals per als
més vulnerables per tal de garantir els privilegis dels més rics. És possible combatre
l’adversitat des del compromís amb els serveis públics. Hi ha motius per
l’esperança.

Però, per pensar en el futur cal primer garantir el present i queden encara molts
aspectes per millorar en la garantia d’una vida digna de tots i totes. Un clar exemple



és l’accés a l’habitatge. Un dret essencial, un dret bàsic per tenir una vida digna,
constitucionalment reconegut però a la pràctica no garantit de forma efectiva.

Per això, el Ple de Cornellà del mes de juny va aprovar una moció proposada per la
PAH i presentada pels grups d’En Comú, Podem i ERC per demanar una llei
d’habitatge que garanteixi aquest dret apostant per un parc públic d’habitatge,
regulant els preus dels lloguers i controlant a grans tenidors i bancs, entre moltes
altres accions necessàries.

Per un present digne i un futur il·lusionant: combatre desigualtats, defensa dels
serveis públics i protecció del bé comú.


