Ha plogut massa com
per no mullar-nos

Hi ha una maledicció xinesa que diu: “tan de bo hagis de
viure temps interessants”. Malauradament o afortunada és
evident que ens ha tocat viure una crisi de la qual encara
no en coneixem l’abast real. Tot i així per a nosaltres la dura
situació que vivim no es tracta de cap crisi sinó de la major
estafa col·lectiva de la història contemporània. Els motius
per arribar a aquesta conclusió són molts, però els podríem
resumir en un sistema capitalista salvatge i hegemònic que
ha prioritzat durant molt de temps els beneficis econòmics
per sobre de qualsevol altre paràmetre i la complicitat dels
ciutadans fruit d’una, aquest cop si, dramàtica crisi de valors
que ens ha arrossegat a una societat individualista i incapaç
de pensar en el bé comú. Diuen que no s’hi pot fer res.
Menteixen. Un altre cop.
Si bé és cert que la recent onada d’indignació ciutadana ens
ha donat una mica d’aire fresc no ho és menys que són la por
i la resignació les que marquen la nostra quotidianitat. I no és
casualitat. En primer lloc, els mitjans de comunicació de masses
ens bombardegen a diari amb notícies apocalíptiques i sovint
incomprensibles que sempre ens venen convenientment
avalades per un nodrit grup d’experts que, curiosament,
no van voler o no van saber predir la crisi que se’ns venia a
sobre. A tot això cal sumar-hi la comoditat d’una majoria social
adormida i acostumada a que tot li facin els altres, és a dir,
a votar cada 4 anys i dedicar-se a les seves coses la resta del
temps. I la suma de la por i la comoditat té com a resultat la
resignació, la submissió i la tristesa. En resum, un resultat que
no ens podem permetre ni com a poble ni com a societat.
No som davant d’una època de canvis sinó davant d’un canvi
d’època. El que teniu a les mans és el primer butlletí de la CUP
de Corbera de Llobregat i és el resultat d’una profunda reflexió
col·lectiva i de molts mesos de feina. Nosaltres només som
un grup de ciutadans de Corbera que ens neguem a acceptar
aquesta realitat imposada per les elits de sempre. No som aquí
per salvar a ningú sinó per oferir respostes i buscar solucions.
La nostra recepta contra la resignació és l’acció; contra la
tristesa i la por l’alegria i el coratge. I no podrem fer-ho tot sols.
Us necessitarem a tots i a totes perquè ja hem vist el resultat
de deixar fer als de sempre. És per això que la democràcia
participativa és el fonament sobre el qual volem edificar el
nostre projecte. El poble ha de poder parlar perquè posar un
paper en una urna cada 4 anys és un silenci vetllat i còmplice.
Un ajuntament ha de preguntar als seus ciutadans què opinen
dels afers que els afecten i ho ha de fer regularment i amb
transparència. Un partit polític només ha de ser una eina per
a millorar la vida de la gent i ho ha de fer amb assemblees
obertes a tothom per conèixer de primera mà la veu del
carrer. Participació ciutadana, transparència i humilitat són
les nostres eines. I és només amb aquestes eines que podrem
assolir els nostres objectius: justícia social, defensa de les
classes populars i construcció nacional. Aquest és el nostre
compromís, sense promeses buides. No som aquí per fer-vos
la feina. Ha plogut massa com per no mullar-nos. Tots plegats.

Les retallades arriben a l’educació a Corbera
de la mà de l’Ajuntament
El nou curs que s’iniciarà al setembre,
vindrà marcat per noves retallades
en el camp de l’educació a Corbera.
L’Ajuntament de Corbera, sotmès a un
procés de reestructuració de personal,
ha anat anunciant els últims mesos,
entre altres mesures, l’acomiadament
de tres professionals que treballen en
l’educació local. Una d’elles és la psicòloga que dóna servei a les quatre
escoles municipals, amb tasques tant
importants com facilitar el traspàs
d’alumnes amb necessitats especials
de les llars d’infants a les escoles,
amb el pla d’acollida de l’alumnat de
P3 i el treball directe amb l’alumnat i
famílies. Les altres dues educadores
fan intervencions d’animació lectora
i de relació dels alumnes amb les biblioteques al Puig d’Agulles i al Jaume
Balmes. En aquest últim cas, la mestra
també treballa en l’àrea de psicomotricitat. Aquestes tasques són altament
valorades per les famílies i la comunitat educativa corberenca les considera
imprescindibles per a la correcta realització dels seus projectes educatius.
Negociacions i mobilitzacions
Tot just conèixer els acomiadaments,
les escoles van engegar un procés
de negociació amb l’Ajuntament per
evitar la pèrdua de l’acció educativa
d’aquestes treballadores, havent de
patir males formes, falta de transparència i voluntat de diàleg per part
de l’equip de govern. Davant de la falta
de respostes, la comunitat educativa
va arribar a convocar una reeixida concentració davant de l’Ajuntament el
21 de juny, la setmana que s’acabava
el curs. Aquesta mobilització va arrencar el compromís per part de l’alcalde
de seguir parlant-ne i ajornar la decisió després d’estudiar-ne alternatives.
No cal dir que no és una resposta que
desperti moltes esperances. En l’àmbit
local però, no seran aquestes les úniques dificultats amb les que es trobarà
l’alumnat de Corbera de cara l’any vinent. Un cas significatiu és el del Cau
de la Guineu, on la construcció de la
segona fase ha quedat paralitzada i
haurà d’afrontar el proper curs amb un

sionat, siguin els mateixos encarregats
de fer aquestes retallades en educació. La regidoria d’Educació ha de millorar la comunicació amb les escoles,
ja que ara mateix és deficient i aquest
és un problema que ve de lluny. Per si
aquest conjunt d’amenaces al nostre
model d’escola pública no fos suficient, els diferents tribunals espanyols
el bombardegen intermitentment amb
sentències en contra de la immersió
lingüística, alhora que és atacada des
del govern de les Illes Balears. El català
com a llengua pròpia d’aprenentatge/
ensenyament i vehicular és una potent
eina de integració i cohesió social, així
com un dels principals vectors del procés de normalització del català.

El patrimoni educatiu del qual gaudim a Corbera es veu
amenaçat des de diversos fronts

A Corbera tenim quatre centres d’educació infantil i primària, amb unes característiques i històries particulars. El Jaume Balmes és l’escola més central i veterana del poble, amb més de 25 anys d’experiència. El Puig d’Agulles, situat al
costat de l’INS Corbera, ofereix una opció descentralitzada, més propera a certes
urbanitzacions del municipi. En aquesta escola en destacava el projecte de llengües, compromès amb l’aprenentatge de l’anglès amb innovacions com ara l’ús
d’aquesta llengua en d’altres àrees del currículum, que desapareixen per falta de
mestres com a conseqüència de les retallades. L’Escola El Corb és un centre molt
jove, situat a la Creu Nova i prop de l’INS Can Margarit. I per últim, prop del nucli
urbà, cap a Corbera 2000, hi ha el Cau de la Guineu, que és el centre més nou de
Corbera i exerceix com a tal amb una metodologia innovadora que prioritza la
construcció del coneixement a partir del propi raonament dels infants. S’hi dóna
molta importància a l’organització per projectes i al treball cooperatiu. Les escoles de Corbera poden fer activitats de contacte amb la natura gràcies a la seva
situació, especialment el Puig d’Agulles, on part del pati és bosc, i el Cau de la
Guineu, que és molt a prop de la riera de Rafamans.

La CUP no ha arribat per fer el mateix que els altres partits

nou mòdul prefabricat i una nova pista
pavimentada. L’equip docent haurà de
tornar a fer ús de la seva demostrada
capacitat d’optimització dels espais.
També bufen els vents de les retallades a l’Escola Municipal de Música,
que podria perdre l’etiqueta de “Municipal” en els propers mesos, ja que
s’esdevé un procés de privatització
que no ha estat ni comunicat, ni debatut amb la comunitat educativa. Tot i
així, aquestes no seran les úniques retallades a les quals haurà de fer front
la comunitat educativa de Corbera pel
proper any, ja que des de la Generalitat ja s’han anunciat noves modificacions pel curs vinent. Per una banda,
es reduirà el nombre de mestres a
cada escola i s’augmentaran les ràtios
del nombre d’alumnes per classe,
arribant a 27 alumnes a infantil i 30 a
primària. Per altra banda, les substitucions seran de només 22,5 hores setmanals (menys de les que treballaria la
persona malalta) i no n’hi haurà quan
les baixes durin menys de 10 dies. A
tot això hi hem d’afegir les retallades
que des de fa ja dos anys vénen patint
les professionals de l’educació per part
de la Generalitat i de l’estat com per
exemple en forma de baixades de sous
i disminució de les subvencions per a
projectes com ara la socialització dels

llibres. També han desaparegut subvencions per a tecnologies aplicades a
l’aula i des de fa uns mesos les escoles
han patit una disminució del servei de
suport informàtic.
Posicionament de la CUP
Des de la CUP de Corbera estem lluny
de considerar que l’actual sistema
d’educació pública sigui perfecte, sinó
que creiem que necessita ser potenciat
en recursos i renovat pedagògicament.
Així doncs no acceptarem de cap de les
maneres que es continuï desballestant
l’educació pública, ja que considerem
que és fonamental per a la igualtat
d’oportunitats i per a una societat crítica i activa. Considerem que les retallades de la Generalitat són la realització
del seu programa ocult per a privatitzar tot allò que ens queda de públic.
Retallar a la pública mentre se segueix
amb les subvencions milionàries a la
concertada o a la privada només són
mesures ideològiques i sistèmiques
amb la crisi com a excusa. Per altra
banda, un municipi com Corbera, on
la única relació amb el poble d’una
part de la població és dur la mainada
a l’escola, no es pot permetre el luxe
d’estalviar precisament en educació.
A més considerem hipòcrita i malèvol,
que aquells mateixos que ens van dur
a generar un deute tant sobredimen-

Les darreres eleccions municipals van deixar més de 100
regidories i 4 alcaldies per la Cup a Viladamat, Arenys
de Munt, Celrà i Navàs. Després d’anys presentant
alternatives, tant des de les institucions com sobretot des
del carrer, la CUP ha pogut començar a demostrar perquè
és un partit diferent, allunyat de les pretensions de gaudir
d’un trosset de poder municipal i encaminat a convertirlo en una eina de lluita que ens serveixi per defensar i
promoure les conquestes socials i nacionals.
Baixada dràstica de sous
Una de les propostes que la CUP ha defensat des de
sempre és la baixada dels sous dels càrrecs electes. En
aquest sentit, les propostes s’han fet des de l’oposició a
tots els ajuntaments on hi ha representació, però sobretot
des de les quatre alcaldies. A Viladamat on la CUP va
obtenir majoria absoluta, la seva alcaldessa i tot l’equip
de govern es van rebaixar el sou a 160 Euros mensuals
(l’anterior alcalde en cobrava 1200). A Navàs, el primer
decret d’alcaldia va ser assignar-se un sou de 1760 Euros
mensuals, mentre l’anterior alcalde cobrava 6500 euros al
mes. A Arenys de Munt, l’alcalde es va rebaixar el sou un
75% passant a cobrar 1200 Euros mensuals. Finalment a
Celrà, la rebaixa del sou va ser del 17% passant a cobrar
1600 Euros mensuals.
Decisió ciutadana
Un altre dels temes cabdals i transversals de la CUP ha estat
la participació ciutadana, entesa com una eina de decisió
de les persones. Així a Viladamat, una de les principals
propostes era la de fer un nou POUM amb la participació
de la ciutadania. Durant els 12 mesos que es va elaborar
el nou POUM va haver-hi múltiples reunions i trobades
participatives. El principal escull fou una clàusula de
l’antic equip de govern que comprometia a l’Ajuntament
a pagar una indemnització a una constructora si no es
construïa un polígon industrial al poble. El veïnat va
decidir en referèndum vinculant no construir el polígon i
fer un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

respectant els criteris anteriors. En un altre sentit, a Celrà
el govern municipal ha enviat una proposta de Reglament
Orgànic Municipal (ROM, l’eina que regula la vida política
municipal) per tal que hi puguin fer aportacions i decidirho conjuntament en una assemblea oberta a tota la
ciutadania.
Remunicipalització dels serveis
La CUP s’ha oposat a la sistemàtica privatització dels
serveis més propers als ciutadans, ja que considera que la
proximitat d’aquests serveis és la millor eina per contribuir
a la seva eficiència. En aquest sentit la CUP d’Arenys de
Munt està enfortint l’empresa municipal GUSAM, amb
un pla ambiciós de generar més de 200 llocs de treball al
municipi. En aquest sentit, des d’octubre de l’any passat
ja s’ha municipalitzat el servei d’aigües (que abans el
tenia SOREA) i en els propers mesos es municipalitzarà la
gestió de la deixalleria municipal que passarà a mans de
l’empresa pública.
Transparència i denúncia de la gestió pública
Una de les eines que des de la CUP es considera
imprescindible pel bon funcionament de la vida
democràtica és la transparència i la bona gestió pública.
Per això, des de la seva entrada al govern ha impulsat varis
mètodes per obrir a la ciutadania documents que abans
eren inaccessibles. També des de l’oposició l’entrada de les
CUP als ajuntaments ha suposat una glopada d’aire fresc
per denunciar la mala gestió pública. Així es va fer a Reus
on una denúncia de la CUP local va obligar a la renúncia
de Josep Prat, dels seus càrrecs de director general del
grup d’empreses locals INNOVA i en les darreres setmanes
presentava la seva dimissió com a president de l’Institut
Català de la Salut (ICS), per greus irregularitats que s’estan
investigant per part de la fiscalia. També a Molins l’entrada
de la CUP va servir per ajudar a destapar un escàndol de
tràfic d’influències on s’havien atorgat varis contractes
a una empresa que pertanyia al cunyat del director de
Serveis de l’Àrea d’Economia.

Desprofessionalitzem
la política!
La CUP té com un dels eixos transversals la
democràcia directa i decisòria. Creiem que
ja és hora que les persones agafin les regnes
del seu futur. Ja hem vist on ens han portat
els polítics professionals així que creiem que
és hora que la política sigui cosa de tothom
i no de gestors.
Potenciar la participació a tots els camps de
la vida pública
• Transparència i radicalitat democràtica
• Baixada de sous de càrrecs públics
Aturem les retallades, acabem amb el capitalisme global
Les retallades estan afectant els aspectes més bàsics de tota la ciutadania.
A Corbera també han arribat a la sanitat i a l’educació. Tot i que ens volen fer
creure que no hi ha més
alternatives, creiem que les retallades responen a decisions polítiques i no econòmiques,
ja que mentre injecten milions d’Euros a la
banca, precaritzen les nostres condicions de
vida.
• Defensar la sanitat pública i la restauració dels serveis del CAP.
• Impulsar l’educació pública com a eix
vertebrador de qualsevol societat.
• Potenciar els serveis públics mitjançant
les polítiques municipals.
Defensem el territori, creem consciència
ambiental
L’actual situació de crisi econòmica va molt
lligada amb la depredació del territori a mans

dels grans especuladors. Aquesta ha creat
greus conseqüències per la ciutadania com
la impossibilitat d’accedir a un habitatge o la
destrossa del medi ambient a Corbera.
• Canviar el model urbanístic per fer de
Corbera un lloc més harmònic amb l’entorn i les persones
• Potenciar una
política d’habitatge on aquest
sigui un dret i
aturar els desnonaments
• Redefinir i potenciar els espais naturals
de Corbera
Fem de l’economia una eina al servei de la
ciutadania
L’economia ha d’estar al servei del poble
i no en mans del mercat o dels bancs, que
només vetllen pels seus interessos. Des dels
Ajuntaments es pot començar a traçar una
economia solidària encarada a les persones i
a les seves necessitats reals. L’actual sistema
és totalment insostenible.
• Municipalitzar serveis bàsics que tinguin
com a finalitat la millora del benestar
• Creació de llocs de treball propers i integrats al poble
• Potenciar una xarxa d’economia solidària i cooperativa al servei de les persones
Per la convivència, cap persona és il·legal
Tot i l’actual situació de crisi, encara són moltes les persones que emigren buscant noves
oportunitats, conseqüència directa d’una relació catastròfica entre el nord i el sud. Fins
que aquesta relació no desaparegui milions
de persones seguiran jugant-se la vida per
arribar a Europa.
• Promoció de xarxes socials entre les
persones nouvingudes i les autòctones

La CUP s’oposa frontalment al projecte d’Eurovegas
El projecte que el multimilionari Sheldon Adelson vol fer
a Europa i que molt probablement s’ubicarà als terrenys
entre el Prat i Viladecans ha rebut duríssimes crítiques per
part d’un bon espectre dels moviments socials del país.
Tot i el gran secretisme que acompanya el projecte, alguns
aspectes s’han pogut treure a la llum, com la ubicació que
afectaria una zona declarada Xarxa Natura 2000 i de gran
interès natural i que a més afectaria irreversiblement la
feina de molts agricultors. També hi ha els aspectes socials,
com les demandes d’Adelson de canviar la llei del joc per
tal que hi puguin entrar menors de 18 anys i persones
diagnosticades amb ludopatia, l’eliminació de la llei
antitabac, la vulneració de la majoria de drets laborals per
les treballadores del complexe o les exigències d’una gran
exempció fiscal. A més, el macro complex que Adelson té a
Macau ha estat acusat d’afavorir la prostitució, el blanqueig
de diners i la conseqüent proliferació de diverses màfies
internacionals. Tot això amb el beneplàcit i el recolzament
del govern de la Generalitat i del seu sector negocis que des

• Impulsar programes de lluita
contra el racisme
i la xenofòbia
• Denunciar les
polítiques que
fan d’aquesta situació una problemàtica
Defensem la cultura popular
La cultura és un dels elements principals a
l’hora de bastir un model de societat integradora, solidària i dinàmica. Entenem que la
cultura ha de ser per a la ciutadania un mitjà
de relació social, de participació, de diàleg i
de reflexió comuna.
•
Potenciar la
cultura local i popular que sigui integradora i de qualitat
•
Establir una
xarxa d’eines i infraestructures al serves
de les entitats culturals
• Bastir el municipi d’un projecte d’enriquiment cultural col.lectiu
Per la construcció nacional dels Països Catalans
L’ideari de la CUP va destinat a construir els
Països Catalans des de baix, creant unes fortes estructures per anar bastint el projecte
d’una nació lliure, solidària i igualitària i arribar a aconseguir la independència.
• Transmetre les lluites nacionals a l’Ajuntament de Corbera
• Defensa del català com a llengua integradora i vehicular de la societat
• Promoure la mobilització ciutadana encaminada a aconseguir un referèndum
per l’autodeterminació dels Països Catalans

de fa anys tenen en ment urbanitzar aquesta zona tocan al
Delta del Llobregat.
Des de la CUP de Corbera ens oposem frontalment a un
projecte que trobem totalment fora de lloc i que només
ha pogut entrar en el debat públic amb l’excusa de la crisi
i aprofitant-se de la dramàtica situació d’atur que bona
part de la població està patint. Pura Doctrina del Xoc, on
allò políticament impossible en una situació normal es
converteix en políticament inevitable en una situació de
crisi econòmica. Eurovegas és un projecte que cal aturar,
ja que no podem permetre la destrucció brutal del poc
territori que ens queda a la comarca en pro de crear una
nova bombolla immobiliària. No podem permetre tornar
a patir unes condicions laborals que són dignes de fa 100
anys. No podem permetre que Catalunya es converteixi
en el destí de traficants de persones, de lladres de guants
blancs o de multimilionaris que juguen a fer de xerifs. Des
de la CUP donem tot el suport a les mobilitzacions i accions
que es facin contra aquesta barbaritat i posarem el nostre
gra de sorra per tal d’aturar el projecte.

