
I ara què?

Més agents cívics a la ciutat per a conscienciar sobre 
aspectes de convivència i sostenibilitat

Diagnòstics i arranjaments per a eficiència energètica
a més de 100 habitatges cada any

Pacificació del trànsit i ampliació de l’espai per a vianants a 
espais com el carrer Bonestar o l’Avinguda República Argentina

Impuls del repartiment a domicili de bars i 
restaurants de la ciutat amb mitjans ecològics

Projectes de construcció i rehabilitació per atendre
les necessitats d’habitatge de la ciutat

Més activitats ambientals a horts municipals, centres 
escolars i als espais naturals del riu

Projectes amb empreses de la ciutat i el SOC com el 30 Plus
o el 6+6 per millorar l’ocupabilitat i foment del 
cooperativisme i l’economia social

Carrer Bonestar, 30 · 08940 Cornellà de Llobregat
Obert de Dilluns a Dijous de 17 a 20h
comucornella@gmail.com

Connecta amb nosaltres!
              @CatComuCornella
www.EnComuCornella.org

Nou sistema de gestió de residus per millorar el reciclatge
i la prevenció de residus

Combatre la crisi 
i transformar 
Cornellà.
Dos anys en defensa 
del bé comú
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Oberta la Re-Parada del 
Centre, el segon quiosc 
recuperat per promoure 
la prevenció de residus

Seguim treballant 
en comú

Després de les eleccions municipals del maig del 2019 
vam decidir entrar al govern municipal per transformar 
la ciutat i ajudar a la gent de Cornellà en el seu dia a dia. 
Aquesta vocació va prendre major rellevància quan va 
esclatar la greu crisi sanitària de la Covid-19, una crisi 
inimaginable i molt difícil de gestionar, però que va ser-
vir per refermar el nostre compromís amb la defensa 
del bé comú i la protecció dels drets socials. El món 
local va haver de respondre a l’emergència sanitària i 
social, a Cornellà articulant un pla de mesures socials i 
econòmiques de més de 5 milions d’euros.

Tot i les dificultats derivades de la pandèmia hem 
mantingut la nostra participació política a la ciutat. Som 
un equip. Apel·lem a la intel·ligència col·lectiva per idear 
propostes per fer una ciutat millor, amb visions des de 
tots els barris i amb mirades des de diferents àmbits so-
cials i professionals per articular una proposta municipal 
de progrés social, ecologisme i feminisme.

Demostrem amb fets que som l’esquerra transfor-
madora amb capacitat de suma i de gestió. Volem ges-
tionar polítiques per canviar les coses, ho estem fent 
amb els dos regidors a l’ajuntament de Cornellà, diri-
gint l’àrea de polítiques mediambientals i comunitàries, 
com també ho està fent el grup d’Unidas Podemos i En 
Comú Podem al govern de l’Estat, amb una participació 
imprescindible per entendre la pujada del salari mínim, 
la regulació dels riders, la política d’ERTOs, la llei de 
canvi climàtic i transició energètica o la llei d’eutanàsia.

En aquesta publicació veureu algunes polítiques que 
hem desenvolupat i algunes altres que volem defensar 
i articular en els dos anys que resten de mandat munici-
pal. Volem seguir millorant Cornellà, fer una ciutat més 
sostenible, més igualitària i cohesionada, i ho volem fer 
En Comú.

Claudio Carmona i Vicky Martín
Coordinació d’En Comú Movem Cornellà

Aprovat el primer 
Pla Local per a la 
Diversitat Sexual i de 
Gènere de Cornellà i 
la Guia d’informació 
i recursos LGTBI

Pla d’acció per 
combatre la pandèmia 
amb més de 6 milions 
d’euros en mesures 
socials i econòmiques

Més d’1 milió d’euros
en plans d’ocupació
per a la contractació 
de persones aturades 
de Cornellà

Creació de la borsa de 
treball online per millorar 
la inserció laboral dels 
diferents perfils d’aturats 
i aturades

Més de 2 quilòmetres 
de carril bici al barri 
d’Almeda per connectar 
polígons i nuclis urbans

2 anys d’accions 
reivindicatives i 
formatives sobre 
igualtat, lluita 
contra la violència 
masclista i drets 
LGTBI

Participació amb els instituts 
de la ciutat en accions de 
cooperació i solidaritat com 
els “Murs de la Pau”
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