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2020, L’ANY QUE VA CANVIAR TOT

BALANÇ 2020

En aquesta edició expliquem els principals
reptes que ens hem trobat com a organització i com a grup municipal a l’ajuntament en
aquest any marcat per la Covid-19.

EDITORIAL

DIC. 2020

DE UN 2020 DE INCERTIDUMBRE A UN
2021 DE IGUALDAD Y BIENESTAR.

Vicky Martín i Claudio Carmona,
coordinadors d’En Comú Cornellà

Es imposible resumir el año 2020 del Comú de Cornellà sin tener en cuenta el contexto general,
profundamente marcado por la emergencia de la Covid-19. Como organización acabamos el
2019 repletos de energía, de ideas y de proyectos. Veníamos de un 2019 trepidante; en febrero
de 2019 se constituyó la organización de los Comunes de Cornellà, en mayo obtuvimos dos
concejales en las elecciones municipales y pasamos a formar parte del equipo de gobierno.
Pusimos especial énfasis en formarnos, hacer talleres y charlas sobre derechos y políticas LGTBI
y sobre violencias machistas y pudimos iniciar el 20120 con un acto sobre la importancia de las
zonas de bajas emisiones y la grave afectación de la contaminación del aire en nuestra salud y
en la del medio ambiente.
También en el tramo de 2020 previo a la pandemia, tuvo lugar una asamblea especial abierta
a todos los inscritos e inscritas del Comú de Cornellà, celebrada en la escuela pública L’Areny,
donde pudimos repasar las primeras medidas puestas en marcha por nuestro grupo municipal
en el ayuntamiento. El 4 de marzo pudimos celebrar nuestro último acto en formato presencial,
fue la proyección del documental Qué coño está pasando y posterior debate sobre las diferentes
formas de machismo que imperan en nuestra sociedad y cómo combatirlas.
A partir de aquí nos hemos tenido que limitar a la actividad telemática, especialmente
participando en espacios de trabajo sectorial, reflexionando y compartiendo ideas para sumar y
avanzar hacia esa Cornellà del futuro que deseamos; una ciudad de derechos y oportunidades,
una ciudad innovadora y en todo momento educadora, una ciudad necesariamente más verde
y por supuesto una ciudad abierta, participativa y democrática.
Deseamos que el 2021 mejore radicalmente el 2020. Sobre todo deseamos que sigamos
avanzando hacia una sociedad más igualitaria, más corresponsable de los cuidados, más
sostenible ambientalmente y que por, por descontado, erradique de una vez todas las
desigualdades, violencias y discriminaciones por cuestión de género.

Pàg.
Pàg. 11 // MOVEMCORNELLÀ
MOVEMCORNELLÀ

2

0
2
20
BALANÇ GESTIÓ MUNICIPAL 2020

NOV.
DEC. 2020

2020 UN ANY DE REPTES,
UN ANY PER CORNELLÀ
Claudio Carmona

portaveu d’En Comú Cornellà i Tinent
d’Alcalde de polítiques mediambientals i
comunitàries.

Sergio Gómez
regidor delegat de polítiques d’ocupació,
cooperació i solidaritat, polítiques LGTBI,
mediació comunitària i Memòria Històrica.

INSTAL·LADORS SOLIDARIS
L’Ajuntament de Cornellà va signar un conveni de
col·laboració amb el Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat per
crear una xarxa d’instal·ladors solidaris per atendre reparacions
urgents en casos de pobresa energètica derivats per serveis
socials.

SEGONA RE-PARADA
Després de consolidar-se la Re-Parada, el quiosc de
premsa recuperat com a espai per al reciclatge, la reutiltizació
i la reparació, aviat obrirà la Re-Parada del barri Centre, davant
del Castell del Borni. A més de poder portar residus especials,
cada 15 dies s’imparteixen tallers de reparació de bicicletes o de
petits aparells electrònics.

ESPAI REUTILITZA
L’Espai Reutilitza serveix per donar una segona vida als
objectes que es troben en bon estat i ja no necessitem. Aquests
objectes, durant 4 meses estan disponibles només per a usuaris
de serveis socials. Transcorregut aquest periode queden
disponibles a tota la ciutadania. Durant el 2020 s’han incrementat
de forma significativa els objectes donats i els usuaris que hi han
accedit, fet que comportarà una ampliació i millora de l’espai
situat a la deixalleria del Carrer Progrés.

INSTAL·LACIÓ DE CAIXES NIU I REFUGI
A diferents espais de la ciutat, com la passera del riu,
el Parc del Canal de la Infanta o el Parc de Can Corts, s’han
instal·lat caixes refugi per a ratpenats. També s’han continuat les
instal·lacions i revisions de caixes niu per a afavorir la reproducció
de diferents espècies d’ocells insectívors.
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PLA LGTBI
Aprovat el primer Pla local per a la Diversitat Sexual
i de Gènere, que permet sistematitzar les actuacions
a desenvolupar entre 2020 i 2025 impulsades des
de l’Ajuntament de Cornellà. Aquest Pla fixa com a
grans objectius garantir els drets de les persones
LGTBI i prevenir i combatre la LGTBIfòbia.

GUIA LGTBI+
Publicada la guia d’informació i recursos
“DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I DE
GÈNERE”. La primera guia amb l’objectiu de
donar resposta a les necessitats del col·lectiu
LGTBI+ i de disposar de material didàctic
actualitzat.
Cornellà compta amb el Servei d’Atenció
Integral (SAI), dirigit a persones LGTBI+ de
qualsevol edat i/o les seves families. El seu
objectiu es garantir la protecció i els drets de
les persones LGTBI+ tal oferint un espai segur
d’ajuda i suport.
Cornellà també compta amb un servei gratuït,
confidencial i universal dirigit a atendre consultes
relacionades amb qualsevol dificultat per gaudir de les
relacions sexuals que puguin estar afectant a l’autoestima, al
benestar personal i/o a les relacions sexoafectives.

Més informació: decolors@gmail.com | Pàgina web de l’Ajuntament - Programes LGTBI+
Centre Cívic Sant Ildefons, Dijous de 10h a 13h i de 16h a 20h
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OCUPACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
MÉS PLANS D’OCUPACIÓ
S’incrementen les contractacions de ciutadans i ciutadanes
de Cornellà en situació d’atur i s’amplien els perfils professionals.

PROGRAMA 30 PLUS PER A
EMPRESES
Suvencions a la contractació de persones de Cornellà en
situació d’atur.

ACOMPANYAMENT A LA
INSERCIÓ LABORAL
El Departament d’Ocupació de l’Ajuntament gestiona
diferens programes d’acompanyament laboral com per exemple
l’Ubica’t. També s’han programat càpsules formatives per
millorar les competències en els procesos de recerca activa de
feina.

MÉS AGENTS CÍVICS
S’ha doblat el nombre d’agents cívics que informen a la
ciutadania, a peu de carrer, sobre aspectes de civisme i ara,
especialment, sobre una millor utilització dels espais per a
vianants en carrers concorreguts.
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RESPOSTA CORNELLÀ COVID-19
Pla d’Ajudes Fiscals per a l’exercici 2020 destinat
a persones físiques, i a activitat econòmica de
proximitat, que a conseqüència dels efectes de la
pandèmia hagin vist reduïts els seus ingressos.
Dotació econòmica: 250.000€
Reforçar els recursos de suport d’assistència
a la Botiga Solidària, i dotar de més cobertura
les dotacions de caràcter alimentari i d’higiene
personal.
Dotació econòmica: 57.500€
Mediació, des de l’Oficina Local d’Habitatge, entre
llogaters i propietaris, per facilitar el pagament del
lloguer els mesos posteriors al confinament.
Programa de suport digital als alumnes de
Primària i Secundària que no disposin en el seu
domicili dels dispositius o connexions necessaris
per poder seguir la seva formació a través d’una
oferta de places en els centres Citilab, Biblioteca
Sant Ildefons, Central i Marta Mata.
Targetes “Cornellà compra a prop” per a donar
suport al comerç de proximitat, incentivant les
compres que es realitzin en els comerços amb
plantilles fins a 10 treballadors/es. L’Ajuntament
bonifica un 30% del valor de la compra.
Dotació econòmica: 300.000€

Serveis d’Emergència Social d’àpats subministrats
des de l’inici de l’estat d’alarma, als beneficiaris
de les ajudes de menjador municipal fins a l’inici
del curs escolar, i les persones beneficiàries
dels àpats a domicili de gent gran i persones
dependents.
Dotació econòmica: 175.000€
Incrementar el nombre d’habitatges privats a
disposició de la Borsa de Lloguer Social.
Pla d’ajuts al pagament de lloguers del parc
d’habitatges i locals i oficines del Centre
d’Empreses, gestionat o propietat de l’empresa
municipal Procornellà.
Programa de reforç escolar.
Reforçar, amb ajudes per a la contractació de
persones en situació d’atur, el programa “Quota
0”per a nous emprenedors que vulguin obrir una
activitat econòmica a la ciutat.
Programa
d’assessorament
energètic
als
comerços per optimitzar els contractes i reduir la
despesa.

MESURES CORNELLÀ 2020
ASSISTÈNCIA PER FER TRÀMITS
TELEMÀTICS
El servei OAC 360º, format per un equip de
professionals experts en suport telefònic, guia els
usuaris i usuàries per fer tràmits electrònics que
els estalviïn haver de fer la gestió a l’Ajuntament de
forma presencial.
Com contactar amb el servei OAC 360ª?
Mail: oac360@aj-cornella.cat
Telèfon: 934758708

PER 2021 EN MARXA…
• Noves biblioteques als barris de Fontsanta i
Almeda.
• Nova ubicació de l’Escola municipal de Música a
Can Bagaria.
• Instal·lació de calderes de biomassa a 7 escoles
de la ciutat.
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AMPLIACIÓ DELS ESPAIS
EXCLUSIUS PER A VIANANTS I
CICLISTES
El Consistori ha programat un seguit de
restriccions de trànsit viari en carrers i
avingudes de tots el barris de Cornellà per
a aconseguir aquesta ampliació, que té
l’objectiu de garantir la distància física de
la ciutadania durant el desconfinament.
Les actuacions s’han donat en vies
principals com en un tram de l’avinguda
República Argentina o la carretera
de l’Hospitalet entre Porta Diagonal i
l’avinguda del Parc de Can Mercader, i en
carrers més petits però amb gran volum
de pas com el de Bonestar.

ESPAI PER A LES ÀREES DE TREBALL SECTORIAL

FEMINISMES EN COMÚ

Nuestra apuesta de ciudad es una apuesta
que se ve atravesada por nuestra opción
por las políticas feministas. La mirada de la
sociedad con perspectiva de género forma
parte de nuestro ADN, siendo una de nuestras
claves definitorias.
Esta era nuestra propuesta cuando
nos presentamos a las últimas elecciones
municipales de mayo del 2019. Trabajamos
para que, desde nuestra opción por participar
del gobierno de la ciudad, la transversalidad de
esta mirada en las políticas que gestionamos
y en aquellas a las que damos soporte sea
semilla de una forma distinta de hacer y
construir la ciudad.
La reflexión, desde el feminismo, transforma
las propuestas y las apuestas de nuestro
hacer y de nuestro posicionamiento. Nos lleva
a generar acciones políticas específicas que
provoquen cuestionamientos y promuevan
pasos hacia una sociedad más justa, una
sociedad en la que las violencias contra las
mujeres no tengan cabida. Programamos
espacios de trabajo y debate sobre las
discriminaciones por razón de sexo, identidad
y expresión de género, o preferencia sexual
entre las inscritas y los inscritos en nuestro
espacio político, entre otras concreciones.
Porque creemos firmemente en hacer
política de una manera distinta, poniendo
siempre a las personas en el centro, con
sus fragilidades, sus necesidades y sus
potencialidades, sin perder el referente de
quienes lucharon porque la sociedad fuera más
justa y solidaria, renunciado a las premisas del
patriarcado y las de un capitalismo que nos
pretenden subyugar.
De este modo, montamos acciones
concretas por la ciudad, en las que nos
planteamos y planteamos a nuestras vecinas y
vecinos si queremos seguir siendo cómplices
de las situaciones de violencias que algunas
de nuestras vecinas viven, con carteles por
toda la ciudad que nos instaban a la reflexión
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y a dar pasos contra esta lacra de la violencia
machista con motivo del 25 de noviembre.
También sobre cuánto y cómo trabajan las
mujeres en nuestra sociedad el día de la mujer
trabajadora, que celebramos el 8 de marzo
con una obra de improvisación en la plaza del
mercado de San Ildefonso y, finalmente, con el
videoforum sobre el documental “¿Qué coño
está pasando?” en el Centro Cultural Joan N.
García-Nieto.
Desgraciadamente, la pandemia no nos
permitió hacer todo lo que quisiéramos en
cuanto a visibilización y acción política directa,
aunque apostamos por recoger la voz de la
ciudadanía lanzando una encuesta online el
aumento de la precarización de los empleos
y los trabajos de las mujeres en esos días de
confinamiento.
Sin embargo, este confinamiento para otras
muchas mujeres, ha supuesto un encierro que
las ha acelerado más a su maltratador y han
visto empeorar su ya compleja situación de
violencia.
Los retos que el próximo año nos presenta
no son muy diferentes a los que nos llevan
planteando los últimos tiempos. La pandemia
del coronavirus tan solo ha acelerado
ciertas dinámicas y nos ha evidenciado las
consecuencias de recortar en lo público y de
no apostar por las personas. Nosotras sí que
creemos que esta crisis ha evidenciado
más, si aún cabe, el fracaso
del crecimiento económico
a ultranza, de precarizar
a unas para enriquecer a
otros, de recortar derechos
para para engordar algunas
bolsas.
Orgullosas,
libres,
rebeldes
y
luchadoras.
Construiremos una nueva
sociedad para todas y
para todos.

Carmen Rivero
Responsable de Feminismo de En Comú Cornellà
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Este 2020 ha estado marcado por la crisis
de la Covid-19, o más bien, esta multicrisis que
principalmente es ecológica, en su origen y
también en sus consecuencias. La destrucción
de la biodiversidad y la explotación sin fin de
los recursos y espacios naturales de nuestro
planeta favorecen la aparición y propagación
de nuevos virus. A su vez, las crisis originadas
propician que las políticas ambientales puedan
parecer un lujo prescindible. Al contrario, son la
medicina preventiva que necesitamos.
Este año hemos debatido sobre la gestión
de residuos en nuestra ciudad, energía,
contaminación, renaturalización de nuestro
entorno, el río Llobregat, las últimas tierras
agrícolas, huertos, animales domésticos,
protectoras, entre otros muchos temas.
Iniciamos este complicado año con un acto
sobre la Zona de Bajas Emisiones y movilidad
sostenible. Las restricciones hicieron variar
nuestros objetivos en cuanto a jornadas y actos
abiertos. Sin embargo, para este 2021 nuestros
objetivos siguen siendo los mismos, generar
debate, propuestas y organizar actividades y
actos que ayuden a mejorar el medioambiente
y el bienestar de nuestra ciudad. Animamos a
todo aquel que quiera unirse a nuestra área a
que lo haga para trabajar en común, perquè En
Comú Movem Cornellà!

CIUTAT EDUCADORA
Des d’En Comú Movem Cornellà defensem
la importància de l’etapa educativa 0-3 anys i,
per tant, el valor educatiu i social de les escoles
bressol. El nostre grup està treballant per a
garantir la seva qualitat i l’accés a tothom. Un
exemple d’aquest treball és la implantació de
la tarifació social, un sistema de preu públic
en què cada família ha de pagar en funció
dels seus ingressos. La reducció de places
cobertes en aquest curs 2020-2021, fa que
molts infants de la nostra ciutat no estiguin
escolaritzats durant aquesta etapa.
Els efectes de les crisis provocades
per la COVID-19 no són alienes a aquesta
baixada del nombre d’alumnes. A En Comú
Movem Cornellà ens preocupa les
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conseqüències que poden tenir a nivell de
finançament, on la disminució del nombre de
places redueix el volum d’ingressos i, el més
important, la pèrdua d’un espai
de socialització per als nostres
infants.

ESPAI PER A LES ÀREES DE TREBALL SECTORIAL

CIUTAT VERDA

ESPAI PER A LES ÀREES DE TREBALL SECTORIAL

CIUTAT DE DRETS I OPORTUNITATS
Hem reflexionat especialment sobre com la
crisi de la Covid-19 ha deixat en evidència tot
el model sociosanitari català. També hem vist,
preocupats i preocupades, la situació de l’atenció
primària que, per combatre l’emergència, ha
sacrificat moltes atencions i visites de seguiment.
Un cop més denunciem les retallades patides
en el sector de la sanitat pública catalana i
especialment en l’atenció primària, un element
central per combatre el virus i per protegir la salut
comunitària.
La pandèmia també ens ha demostrat
la importància de disposar d’espais públics
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amables, accessibles i saludables. La ciutat de
Cornellà ha hagut de fer adaptacions per afavorir
la seguretat dels vianants, però queden encara
moltes transformacions i volem fer propostes
en aquest sentit. Per últim, la realitat social de
ciutats com la nostra, ens demostra la necessitat
d’intervenir de forma proactiva i contundent en el
mercat d’habitatge. Un dret bàsic com l’habitatge
no pot quedar en mans de l’especulació i el
benefici econòmic. Cal ampliar el parc públic
d’habitatge a Catalunya i Espanya, i cal blindar
avenços legals com la llei de regulació dels
lloguers, aprovada al Parlament de Catalunya.
L’habitatge és un dret!

CIUTAT INNOVADORA
Hem mantingut l’activitat de debat i proposta
durant els darrers mesos. El grup, en el que
participem més d’una desena de persones,
ha estat especialment preocupat per analitzar
l’impacte que la crisi de la Covid-19 està tenint
en les persones i en l’activitat econòmica i en
com aprofitar de manera eficient, innovadora i
sostenible els recursos als que es poden accedir
en aquests moments. Es planteja un suport
específic al comerç, les persones autònomes i
l’economia social i solidària. En aquest sentit
es planteja una línia de treball per reformular els
habitual Plans d’Ocupació que plantegen les
administracions públiques perquè esdevinguin

més qualificadors i dotar a PROCORNELLÀ
d’eines i recursos per facilitar locals comercials
per noves activitats.
També es planteja organitzar un seguit de
sessions obertes a la ciutadania per analitzar les
possibilitats d’establir un projecte de rehabilitació
i acompanyament a les llars més vulnerables que
la pandèmia ha demostrat que eren més de les
que es creien a Cornellà. Així com de plantejar
com Cornellà pot tornar a ser la ciutat de
referència de la industria, aquest cop innovadora,
la industria 4.0.

CIUTAT OBERTA I DEMOCRÀTICA
La participació és un objectiu que sempre
ha estat present en tots els programes polítics,
defensat desde perspectives molt diverses, però
no s’ha aconseguit complir en tot el seu sentit.
S’ha de donar un pas més i parlar de democràcia
directa. L’objectiu final de la participació consisteix
en aconseguir la unió de la societat civil dins
de la vida pública, com a complement per les
institucions representatives, d’aquesta manera la
presa de decisions és més democràtica i eficaç.
Els mecanismes participatius han de ser
accesibles, flexibles, amb un contingut informatiu
rigorós, inclusiu i que generi espais formatius.
Tots aquests aspectes contribueixen a que les
ciutadanes se sentin escoltades i participes,
és a dir, arribar a un sistema on l’opinió i els
espais públics siguin un pilar fonamental pel
desenvolupament del sistema.
Davant el panorama que ha generat la
Covid-19 cal fer una reflexió sobre les seves

conseqüències en les relacions col·lectives. El
confinament i les mesures que es donen per evitar
la pandemia han fet que les persones, les famílies,
els grups, les entitats i les organitzacions hagin
canviat totalment la seva forma de relacionar-se.
No es poden fer reunions ni assemblees com hem
fet sempre. La forma de participació passa a ser
telemàtica, per videoconferències i innovacions
que han vingut per quedar-se. Però aquest fet pot
provocar l’exclusió de moltes persones, les quals
no tenen capacitat per poder adquirir els mitjans
tecnològics necessaris o no tenen coneixements
per poder utilizar-los adequadament. Per això,
qualsevol proposta de l’Ajuntament, dels partits
polítics o de les entitats han de tenir en compte
la situació i trobar mecanismes que ajudin a una
mobilització de la participació amb una mirada
inclusiva.
Per això, en En Comú Movem Cornellà
seguirem defensant la participació com un dret
per la ciutadania, per aconseguir una ciutat
democràtica i oberta.
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INFORMACIÓ EN COMÚ PODEM
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OPINIÓ
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Seguim construint

en comú
Les polítiques austericides en resposta a la crisi
financera de 2008 van impulsar un moviment ciutadà
de protesta i replantejament d’institucions i partits
polítics, el 15M. Van sorgir moviments polítics amb
els que alguns partits ja existents, com ICV i EUiA,
es van sentir molt propers ideològicament i d’aquí
va sorgir el mandat de construir un espai més ampli
i representatiu de l’esquerra.
Finalment el 2017 es va crear Catalunya en
Comú un nou partit de suma de diferents forces
d’esquerres de Catalunya, i amb la voluntat
de confluir amb totes aquelles forces que
comparteixin objectius i principis polítics en la lluita
per una societat més justa social,
econòmica i ambientalment.
Sumar per transformar.

Des del territori, amb aquest nou escenari,
es donaren les condicions i les eines necessàries
per impulsar nous espais locals d’esquerres i
municipalistes. Gent veterana en la política municipal,
gent parlant de nova política, gent interessant-se
per fer política, en definitiva, gent amb ganes de
transformar des de l’esquerra per fer ciutats més
justes, verdes, feministes, educadores, cuidadores,
innovadores i generadores d’oportunitats.
De tot aquest llarg procés n’ha sorgit En Comú
Movem Cornellà que en les eleccions municipals
del 2019 va obtenir el recolzament de la ciutadania
amb 2 regidors a l’Ajuntament. Recentment hem
pogut inaugurar el nou local on fer política i polititzar
en el mes bon sentit de la paraula, obert al conjunt
de la ciutadania com a espai de trobada, debat,
aportació i interès per Cornellà. Fem en Comú la
Cornellà del futur.
N’estem molt satisfetes doncs el procés ha
estat llarg i, en moments també, difícil. El resultat és
fidel al nostre origen: un nou partit fruit de la suma
d’esquerres amb voluntat de transformar.

Anna Caminals
Responsable d’organització d’En Comú Cornellà
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La nostra forma de consumir també pot esdevenir una eina
de transformació per aconseguir una societat més justa,
responsable i sostenible mediambientalment. Les compres
per als més petits són també una eina educadora; evitem
reproduir estereotips sexistes i banalitzar la violència.
D’altra banda, serveis bàsics com l’energia de casa o
la telefonia també poden ser contractats de forma ètica
mitjançant cooperatives com Som Energia i Som Connexió.
Per un 2021 de benestar i solidaritat, per un futur En Comú!

Vine a la nostra seu!
T’esperem dilluns a dijous de 17 a 20h
C/Bonestar, 30 - 08940 - Cornellà de Llobregat

comucornella@gmail.com		www.encomucornella.org		www.catalunyaencomu.cat

