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CLAUDIO CARMONA SERÀ EL CAP DE LLISTA DE 

CATALUNYA EN COMÚ A CORNELLÀ DE LLOBREGAT.    

La nova organització dels comuns a Cornellà ha triat els 10 

primers candidats i candidates per a les eleccions municipals. 

L’assemblea del Comú de Cornellà celebrada el passat divendres 15 de febrer 

va ratificar per unanimitat la candidatura presentada sota el nom Un Futur en 

Comú encapçalada per Claudio Carmona. La nova organització local 

constituïda el dissabte 2 de febrer va convocar un procés de primàries que es 

va tancar aquest divendres amb la ratificació dels 10 primers candidats i 

candidates dels comuns a les eleccions municipals.  

Claudio Carmona Vargas, politòleg de 31 anys, serà la persona encarregada 

d’encapçalar la primera candidatura de Catalunya en Comú a Cornellà de 

Llobregat. Veí actualment del barri de Gavarra, ha estat fortament lligat al barri 

de Sant Ildefons, on va créixer i va desenvolupar la seva participació política, 

social i esportiva.  

La llista dels 10 primers candidats i candidates es completa amb Sergio 

Gómez, Anna Caminals, Vicky Martín, Hilario Aguilar, Alba Lou, Fran Valle, 

Maite Martínez, Yasmina Sánchez, i per últim -tancant la llista- Arnau Funes, 

actual regidor d’ICV-EUiA i Portaveu del Grup d’Entesa-Barcelona en Comú a 

la Diputació de Barcelona.  

Carmona va definir la candidatura com “una combinació de joventut i alhora 

d’experiència en la participació política i social de la ciutat, que compta amb 

tota l’energia i la responsabilitat per sortir a guanyar”.  

Durant les intervencions dels diferents candidats i candidates escollits es va 

insistir en la necessitat de consolidar l’espai comú a Cornellà, reivindicant els 

moviments d’esquerres que han treballat durant dècades al carrer i a les 

institucions de la ciutat i cridant a participar en l’elaboració del programa 

electoral i la configuració final de la candidatura.  

També es va destacar que “l’única manera de guanyar el PSC a Cornellà és 

fent-ho des de l’esquerra, i per tant centrant totes les polítiques en millorar les 

condicions de vida de la gent treballadora, lluitar contra les desigualtats i fer 

una ciutat més sostenible”.  
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