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El mandat municipal 2019-2023 ha entrat en la seva recta final. Després de les eleccions

del maig del 2019, En Comú Movem Cornellà vam decidir que la millor manera de ser útils

era entrar en el govern municipal en coalició amb el grup majoritari del consistori, el grup

socialista, assolint un pacte de govern centrat en els reptes de futur de la ciutat,

especialment de transformació urbana en clau de sostenibilitat ambiental i alhora de

reforç i impuls de la vida comunitària, social i cívica als nostres barris. 

La resposta a la crisi de la Covid-19 hagués
estat molt diferent amb uns altres governs a

l'Estat i a l'Ajuntament

Tot just quan es començava a

iniciar l’acció de govern derivada

d’aquest pacte va arribar la greu

crisi social i econòmica generada

per la pandèmia de la Covid-19.

Una crisi que va ser combatuda des

de la responsabilitat social i política i

amb un clar compromís de

protecció social dels col·lectius més

vulnerables i de suport a l’activitat

econòmica de la nostra ciutat. 



Gràcies a aquesta gestió a municipis com Cornellà estem per sota del 10% en la taxa

d’atur, xifres mai vistes des de l’any 2008, però a més s’ha impulsat una agenda d’avenços

en drets socials molt important i s’ha situat el salari mínim en 1.080€ quan el punt de

partida d’aquest govern era de 735€ l’any 2018. Una nova realitat laboral que no es pot

entendre sense el lideratge de la Vicepresidenta i responsable del Ministeri de Treball,

Yolanda Díaz.

En aquest mandat Cornellà ha definit un
nou full de ruta de sostenibilitat ambiental

En aquest sentit, val a dir que la resposta a aquesta crisi hagués estat molt diferent amb

un altre govern de l’estat, la gestió del govern de coalició entre PSOE i Unidas Podemos

- En Comú Podem, ha estat clau per combatre els acomiadaments i reforçar els drets

dels treballadors i treballadores del nostre país. 

De la mateixa manera, la pandèmia

tampoc va aturar el govern municipal

de Cornellà i finalitzarem el mandat

amb un percentatge molt elevat de

compliment dels compromisos

establerts. Cornellà acabarà aquest

mandat amb més equipaments

culturals i socials, amb una nova Escola

Municipal de Música al recinte de Can

Bagaria, amb les biblioteques Clara

Campoamor i Teresa Pàmies en marxa

i amb una important transformació de

l’espai públic com ara al carrer

Bonestar, la prolongació de la nova

avinguda dels Alps o la remodelació de

l’avinguda República Argentina. 

En aquest mandat també hem definit el full de ruta de Cornellà per millorar la

sostenibilitat ambiental amb l’aprovació del nou Pla d’Energia Sostenible i el Clima i el Pla

de Prevenció i Gestió de Residus que projecta la nova gestió dels residus que Cornellà ha

d’impulsar els pròxims anys per arribar als objectius de recollida selectiva.



De les àrees que hem gestionat també destaquem l’impuls a les polítiques d’ocupació. Les

persones que busquen feina i les empreses que volen contractar personal tenen ara un

espai web molt més accessible, modern i dinàmic, però també hem millorat els espais físics

de formació i de Club de Feina, hem incrementat les ajudes a la contractació de persones

en situació d’atur i hem reforçat i diversificat els Plans d’Ocupació arribant a més de 400

contractacions de persones en situació d’atur entre 2019 i 2022. En aquest mandat

Cornellà també ha aprovat el seu primer Pla Local per a la Diversitat Sexual i de Gènere i

la corresponent guia d’informació i recursos. 

Hem incrementat i diversificat l'oferta de
formació ocupacional i els programes d'inserció
laboral, especialment per a col·lectius
vulnerables

Certament, ha sigut un mandat d’aprenentatge, on

hem volgut aportar el nostre granet de sorra més

des de la cooperació que des de la confrontació, i

d’aquest aprenentatge hem extret energies, idees i

propostes renovades per tornar a proposar una

candidatura de suma, de progrés i de

transformació per a la nostra ciutat.
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