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Dia internacional
per a l’eliminació
de la violència
envers les dones

La violència contra les dones impregna tota la
nostra societat, per això creiem important
reﬂexionar sobre quin és el paper que juguem
cadascun i cadascuna de nosaltres. Les respostes
les tenim totes i tots. Lluitem contra la violència
envers les dones.

La violència contra les dones és ben a prop
Vicky Martín Herreros, coordinadora del Comú de Cornellà.
El 25 de novembre vam celebrar el dia internacional
per a l’erradicació de la violència envers les dones. Una
qüestió cabdal que ens demana de la nostra reflexió i de la
nostra aposta perquè es tracta d’una qüestió de drets humans.
Una reflexió i una aposta que cal que sigui diària. Les violències
contra les dones es pateixen cada dia i es repeteixen dins del
sistema social.
Un sistema de gènere que ens divideix de forma binària
(homes, dones) i ens jerarquitza segons unes etiquetes de
gènere.
Aquesta violència envers les dones és la més antiga,
estesa i devastadora. Costa molt lluitar contra ella perquè a
vegades costa desvelar i perquè costa reconèixer-te exercintla i patint-la. Per això cal fer l’exercici personal de parar-se a
adonar-se que jo també sóc part d’ella.
La socialització de gènere ens
posiciona dins d’un ordre social
desigualitari, violent i ineficient.
Però no està tot perdut perquè una
vegada que ens som conscients ja
som més a prop de les eines per
revertir la situació, per
transforma-la.
Dins del nostre projecte
formatiu i com a resultat d’un
taller sobre violències de gènere,
vam decidir plantejar a la ciutat, a
cada veí i a cada veïna, algunes
preguntes que, al nostre parer, ens
podrien ajudar en aquesta qüestió.
Perquè la posició que cadascun/a prengui
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dins de l’estructura obliga la mateixa a reposicionar-se. Les
nostres decisions envers les dones violentades i el nostre
rebuig i denúncia cap els agressors, és fonamental.
Ser al costat de les víctimes requereix ser-hi cada
dia, escoltar-les. No donar-les l’esquena vol dir no girar el
cap quan escoltem una agressió al carrer o a la casa del costat;
suposa no qüestionar la seva paraula, la seva veu, la seva
forma de vestir-se, la seva forma de gaudir del lleure. Fer-les
costat inclou respectar els seus ritmes, els seus desitjos, les
seves necessitats.
Perquè tot allò personal és polític, com diu la Kate Millett,
revertir la violència envers les dones requereix apostes
polítiques clares de suport a les dones que la pateixen, de
mesures curatives i reparadores, de mesures educatives i
de sensibilització. Calen més diners per a fer-les, perquè les
polítiques que no tenen suport econòmic són paper mullat.
I perquè la política la fem tots i totes, cal pressionar
perquè això sigui real. Cal qüestionar-nos a
nostres mateixos i mateixes què fem nosaltres per
erradicar la violència envers les dones i què
fem per perpetuar-la.
Ja passat el temps del “però”, les excuses, els
endarreriments, perquè hem avançat molt
però encara queda molt per aconseguir.
La cura de les persones, com la cura del
planeta, ja no es pot relegar.

És el moment de posar
a les persones al centre!
Sense excuses!

EXPLICACIÓ ACORD DE GOVERN AMB PRESSUPOSTOS 2020
Claudio Carmona, portaveu d’En Comú Movem Cornellà a l’ajuntament i coordinador del Comú de Cornellà.

Les eleccions municipals del
26 de maig del 2019 van donar
com a resultat una majoria
absoluta del PSC amb 14 regidors/es. En Comú Movem Cornellà va entrar en el consistori
amb 2 regidors, gràcies a 2.785
vots (7,27% de vot).
Per què entrar en un govern de
majoria absoluta del PSC?

Quines són aquestes polítiques que
gestioneu directament?
Dins de l’àrea de polítiques mediambientals
i comunitàries dirigim un seguit de polítiques
que podríem agrupar en 5 grans objectius:
1. Impulsar l’adaptació del municipi a les transicions ecològiques necessàries pel que fa a eficiència energètica,
millorar la prevenció i gestió de residus i fomentar la mobilitat sostenible. Aquestes polítiques hauran de ser transversals a totes les
activitats municipals.

2. Desenvolupar una acció comuniSempre hem defensat que Cornellà necestària integral basada en la mediació com a
sita millorar. Això no vol dir que la gestió mueina de resolució de conflictes però també com
nicipal fins ara hagi estat nefasta, però sí que
a mecanisme de generació de relacions socials
creiem que es poden millorar moltes coses per
que actuïn de forma proactiva i preventiva.
fer un ajuntament més obert i participatiu. El principal objectiu dels
3. Ampliar els programes de formació ocupacional i
comuns a Cornellà és ser útils a la ciutadania, especialment a la
les polítiques actives d’ocupació per oferir possibilitats d’ingent treballadora, i volem ser útils a tots els espais possibles. Amb
serció laboral a tots els perfils existents a la nostra ciutat. De la maels resultats electorals damunt la taula vam entendre que la manera de
teixa manera també tenim el repte d’impulsar des de l’Ajuntament
fer-ho era gestionant directament polítiques importants per la ciutat.
experiències d’economia social i cooperativa a
Entenem que Cornellà no és només de qui
Ens trobem davant
la ciutat.
ha tret un 47% dels vots, sinó que és de tots
importants reptes de futur
i totes, i creiem que tots i totes tenim molt a
4. Reforçar els drets LGTBI a la nosdir en la construcció de la ciutat que volem.
com són aconseguir una
tra ciutat començant per garantir la transverLa història de la nostra comarca està farcida
salitat d’aquestes polítiques a totes les actuaciutat ambientalment
d’acords de govern de forces progressistes que
cions municipals.
han desenvolupat de forma conjunta polítiques
sostenible, habitable,
públiques per millorar pobles i ciutats. Corne5.
Dinamitzar
programes
de
segura i amb oportunitats memòria
llà n’és un exemple d’aquesta tradició. La famíhistòrica i potenciar projectes de
per desenvolupar-nos
lia política del PSUC, i després d’ICV-EUiA, ha
cooperació i solidaritat.
sigut l’única amb representació a l’Ajuntament
individualment i
Després de la posada en marxa
des del 1979 i ha participat en el disseny de
col·lectivament.
moltes de les fortaleses que té avui Cornellà.
d’aquest nou govern municipal
Per tot això vam accedir a negociar amb el Partit Socialista i
ha arribat l’aprovació inicial dels pressupostos.
vam celebrar dues assemblees del Comú de Cornellà. La primera
Com els valoreu?
va aprovar que es negociés un possible acord i a la segona es va
Evidentment no són els pressupostos que faríem nosaltres, però
presentar l’acord assolit i es va aprovar per àmplia majoria.
és cert que recullen i possibiliten la gran majoria de les actuacions
En què consisteix aquest acord?
que entenem que s’han de desenvolupar a Cornellà per seguir
implementant polítiques basades en la justícia social, la transformació
Bàsicament l’esperit de l’acord recull dues realitats:
ecològica, la igualtat de gènere, el dret a la mobilitat sostenible o l’accés
Una és que la crisi econòmica a Cornellà no acaba de superar-se.
a l’educació i la cultura. Amb aquests pressupostos es pot empoderar
Per a molts i moltes ciutadanes els efectes persisteixen i s’han cronia la ciutadania, fer moltes coses innovadores i millorar moltes de les
ficat situacions de precarietat laboral i social que es poden percebre
que ja s’estaven fent.
com a conjunturals. Per això és necessari seguir impulsant polítiques socials potents en el marc de la lluita contra les desigualtats.
Quines són les polítiques que milloraran Cornellà
L’altra realitat és que Cornellà, Catalunya i Espanya, hauran de
amb aquests pressupostos?
fer front en els pròxims anys a una sèrie de transformacions de
grans dimensions que impliquen importants reptes de futur. HauDoncs per exemple en aquest mandat serà imprescindible
rem d’aconseguir municipis ambientalment sostenibles, habitables
aprofundir en la transició energètica a la nostra ciutat així com
i segurs que ens facilitin oportunitats per desenvolupar-nos indimillorar els programes relacionats amb la prevenció de residus. També
vidualment i col·lectivament. Aquesta transició ecològica s’haurà
donarem un nou impuls a les polítiques actives d’ocupació i a les de
d’abordar amb una perspectiva social i no totes les forces polítiques
formació ocupacional per poder arribar a nous perfils que necessiten
estan capacitades ni interessades a fer-la, nosaltres sí.
un acompanyament per a la reincorporació al mercat laboral.
En resum, vam acordar les línies generals del mandat i les polítiReforçarem els programes de cooperació i solidaritat a la ciutat, i
ques que gestionaríem els dos regidors d’En Comú Movem Cornellà
donarem suport a tot el teixit associatiu del municipi. Per fer-ho aquest
en una nova àrea de polítiques mediambientals i comunitàries.
2020 augmentarem un 15% les subvencions.
Visualitza tota l’entrevista i xarxes socials
@catcomucornella
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CIUTAT VERDA
Acord amb el Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat (GIBAIX)
per combatre la pobresa energètica.
El tinent d’alcalde de polítiques mediambientals i comunitàries, Claudio
Carmona, va signar un conveni de
col·laboració amb GIBAIX per crear
una xarxa de reparadors solidaris amb l’objectiu d’intervenir en
els domicilis de famílies vulnerables
per subsanar deficiències greus relacionades amb la pobresa energètica
i abaratir considerablement el preu
d’alguns serveis com el Butlletí de
Reconeixement d’Instal·lacions
Elèctriques, necessari en totes les
altes de subministrament elèctric.

CIUTAT DE DRETS I OPORTUNITATS

Aturem la Llei
Aragonès!
El passat diumenge 17 de novembre
vam participar en les mobilitzacions de
la plataforma Aturem la Llei Aragonès perquè creiem que cal exigir una
llei perillosa que pot obrir la porta a més
mercantilització dels serveis públics.
Apostem per reduir aquesta mercantilització apostant per la gestió directa des de les
administracions o impulsant dinàmiques de
coproducció amb el tercer sector i l’economia social i solidària arrelada al territori.
Necessitem una llei de contractació valenta, que blindi els drets i serveis públics perquè són la garantia dels
drets socials!

reutilitza.cornella.cat

Amb motiu de la Setmana Europea
de Prevenció Residus el departament de Medi Ambient de l’ajuntament va organitzar diferents accions
com per exemple l’autòpsia d’un contenidor de rebuig que es va fer per primer cop a Cornellà el passat dissabte
23 de novembre. Cornellà té el repte de millorar considerablement
el seu percentatge de recollida
selectiva que es troba en torn al
30%. Comptem amb diferents espais
per facilitar la reutilització i el reciclatge com son el quiosc de la RE-PARADA al Carrer Catalans, les deixalleries
mòbils i l’espai RE-UTILITZA ubicat
a la deixalleria del Carrer Progrés, un
espai que pretén reutilitzar objectes
en bon estat de conservació i funcionament per tal de destinar-los, prioritàriament, a cobrir necessitats bàsiques
de persones en situació de vulnerabilitat social.

CIUTAT EDUCADORA

Inici de curs,
posem-nos
deures.
Arrenca un nou curs escolar i la presumpta normalitat no ha de tapar les
mancances estructurals que portem
arrossegant des de fa anys. Durant l’estiu va haver-hi queixes de veïns i
veïnes que no van poder matricular els seus nens/es a l’escola
pública del seu barri. Fa anys demanem que la zona única escolar que
tenim a Cornellà no té cap mena de
sentit i només crea una falsa competitivitat entre escoles. Aquest problema
es podria solucionar fàcilment amb una
oficina centralitzada de matriculacions. L’educació pública ha de
ser la principal eina d’apoderament dels ciutadans i les ciutadanes i la millor eina de cohesió social, i
això s’aconsegueix a l’escola del barri.
Tenim un dèficit molt important de
manteniment de les infraestructures
dels instituts i escoles del nostre municipi així com una massificació d’alumnes als centres de secundària. Continuarem lluitant per tenir uns
instituts i escoles dignes i abaixar
les ràtios d’alumnes/as als nostres instituts.
Per últim, ens volem felicitar per haver
triat el nom de Neus Català per a
l’Institut Cornellà, creiem que els valors que hi representa han de ser exemple per a tota la ciutadania de Cornellà
i en especial per al seu jovent.
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CIUTAT OBERTA I DEMOCRÀTICA

Cal millorar els processos
participatius a Cornellà.
Existeix una gran manca de participació real i efectiva de la
ciutadania en els àmbits on l’Ajuntament té l’obligació de promoure-la (Consell de participació de totes les àrees i el de Ciutat). Per la qual cosa, tenim l’objectiu de realitzar un taller
sobre models participatius de ciutat. A partir d’aquest punt,
podem derivar la concreció de pilars fonamentals d’una democràcia transparent, com poden ser els Consell de Barri,
que finalitzen en un Consell de Ciutat, la democratització
de la gestió municipal reconeguda en el ROM i el PAM, com
per exemple la participació de la ciutadania i les entitats en
el Ple, o també conèixer quin és el model de ciutat pel qual
estem treballant. Considerem que és clau que la proposta de
pressupostos dels pròxims anys es faci des d’una perspectiva
participativa.
Una eina essencial per una ciutat transparent i democràtica
és l’Observatori Social de Cornellà, aquest instrument
ens permetria fer una diagnosi anual sobre l’estat de la nostra
ciutat, en quant a la economia social, cultura, educació, medi
ambient, etc.

BONES FESTES
I FELIÇ 2020

CIUTAT INNOVADORA

Nous projectes d’inserció
laboral a la ciutat.
En el marc de la gestió de Polítiques d’ocupació durant l’exercici 2020, s’inicia la gestió de 2 nous projectes en col·laboració
amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dirigits a aturats
de llarga durada de la nostra ciutat. Un col·lectiu que presenta especials dificultats d’inserció, fruit d’una crisi no resolta en
l’àmbit laboral.

Des d’En Comú Movem Cornellà us
desitgem unes bones festes i un feliç
any nou 2020.
Per festes podem practicar un oci i un
consum responsable, des del punt de vista
social i ambiental, per exemple comprant
joguines no sexistes per evitar perpetuar els
estereotips de gènere que volem trencar.

Per una banda, el projecte ENFEINA’t que oferirà contractació laboral directa i seguiment personalitzat de les persones
beneficiàries. I per altra, el programa UBICA’t que consistirà
en l’acompanyament personalitzat a la inserció en combinació
amb càpsules formatives que afavoreixin l’adquisició de competències per a la ocupabilitat.
A aquests dos projectes es suma l’ampliació dels grups d’orientació dirigits a joves de la ciutat inscrits al Programa de Garantia Juvenil. Aquest projecte ofertat des de l’Ajutament de
Cornellà en el marc del projecte comarcal ‘Jove, al baix tu
decideixes’ iniciat enguany sota el paraigua del programa
Singulars del SOC.

Pág. 4 / MOVEMCORNELLÀ / Desembre 2019 / Informació Municipal

Informació Parlament-congrés
Eleccions generals 10-N
En Comú Podem es consolida a Cornellà com a segona força
política a les eleccions generals amb 9.141 vots, tornant a
superar el 20% de vot, només per darrera del PSC, i obtenint un
percentatge pràcticament idèntic que a les eleccions generals d’abril
del 2019.
El Baix Llobregat ha estat la comarca on millors resultats ha
obtingut la coalició amb un 18,86% de vot. Desitgem que amb
aquests resultats els 7 diputats i diputades dels comuns serveixin
per garantir un govern de progrés a l’Estat que prioritzi la millora de
les condicions de vida dels treballadors i treballadores del nostre país,
apostant per una nova economia verda basada en la justícia social i
de gènere, i que alhora s’aposti pel desbloqueig institucional i per la
resolució política del conflicte territorial. Aquesta és la millor recepta
per combatre l’auge de l’extrema dreta.

Catalunya en Comú pide aumentar el IRPF a las rentas de más de
90.000 euros.
El grupo parlamentario de Catalunya en Comú en el
Parlament ha reclamado al Govern que incremente el IRPF
a las rentas que superen los 90.000 euros brutos
anuales, las cuales calculan que perciben solo el 2% de los
catalanes, y lo sitúe en el 23,5%, un porcentaje que ahora se
computa a partir de los 120.000 euros.

Els inscrits i les inscrites a Catalunya en
Comú avalen amb un 95% que la formació
entri al Govern.
3505 vots
a favor
(94,65%)

198 vots
en contra
(5,35%)

4 vots
en blanc

Rosa Lluch s’incorporarà a l’Executiva
de Catalunya en Comú.
La nova direcció, encapçalada per Ada Colau, Candela López i Jèssica Albiach, treballarà per consolidar l’espai com a referent en polítiques verdes, en lluita contra les desigualtats i com a dic de contenció contra
l’extrema dreta.

Gairebé el 95% de les persones inscrites de l’espai de les i els comuns avala aquest futur govern progressista, la qual cosa representa
el suport que té per part de les majories socials aquest preacord i que
tanta preocupació està causant en els lobbies i privilegiats.
Tard o d’hora s’hauran d’acostumar a tenir un govern progressista que garanteixi un país més plural i més democràtic, perquè finalment és la quantitat de vots i no la quantitat d’accions a borsa
la que decideix quins partits governen.

Pots participar en la construcció de la
Cornellà del futur formant part de les
nostres àrees de treball sectorial on
reflexionem, debatem i proposem
En Comú!
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Àrees

Amb 3707 vots emesos, aquesta ha estat la segona consulta amb
més participació de la història de Catalunya en Comú.
Ciutat de Drets i Oportunitats
Ciutat Educadora
Ciutat Innovadora
Ciutat Oberta i Democràtica
Ciutat Verda

Per a més informació,
envia’ns un mail
comucornella@gmail.com

#XarxesCornellà
@Jgotzens

SEMàFOR
@TonyAguilarOfi

@missantropez

@Edu0AL

Què opines de...
Què opines de la
mobilitat als
barris Centre
i Riera?

Volem comptar amb la vostra
opinió sobre els temes de ciutat i
reflexionar #EnComúCornellà.
Pots enviar les teves opinions per
mail a comucornella@gmail.com o
interactuant a les nostres xarxes socials
(@catcomucornella) amb el hashtag
#EnComúCornellà.

Greta Thunberg ha representat
el moviment ecologista a nivell
mundial que que es mobilitza reclamant mesures urgents davant
l’emergència climàtica que vivim.
En Comú Movem Cornellà va participar en la mobilització del passat 27 de setembre convocada
pel moviment Fridays For Future
i el nostre grup municipal va presentar una moció al Ple Municipal
declarant l’emergència climàtica. Sense justícia climàtica no hi
haurà justícia social.
El futbol femení avança a un
gran ritme. A Espanya es comencen a omplir estadis i es va guanyant presència als mitjans de
comunicació. Cada vegada més
nenes i nens volen l’autògrafs de
jugadores de futbol, però malauradament les jugadores de la lliga
espanyola s’han vist obligades a
convocar una vaga per exigir un
conveni col·lectiu digne que protegeixi els drets de les jugadores
i reconegui que l’esport d’elit exigeix més enllà dels horaris d’entrenament i partit.
Durant els dies de redacció
d’aquest butlletí Bolivia pateix un
cop d’estat. Un cop més Amèrica Llatina pateix els efectes de la
connivència dels oligarques amb
sectors dels militars contravenint
la voluntat del poble a les urnes
i provocant la sortida en forma
d’asil del president Evo Morales.

@catcomucornella
MUNDO SUICIDA DR. RÚBIES
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@catcomucornella

Entre totes, acabarem amb
la violència masclista

MOVEM CORNELLÀ
comucornella@gmail.com

www.encomucornella.org

www.catalunyaencomu.cat

