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Què hem 
fet amb el 
teu vot?
Quatre anys sumant per 
fer una Cornellà més justa, 
sostenible i igualitària
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Movem Cornellà
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El maig del 2019 diferents forces i persones d’esquerres i ecologistes de Cornellà 
vam confluir en la candidatura d’En Comú Movem Cornellà per seguir garantint 
la presència ininterrompuda de l’esquerra transformadora a l’Ajuntament des 
de la victòria del PSUC a les primeres eleccions democràtiques de 1979.

Una proposta plural, moderna i transformadora amb un clar compromís de defensa del 
benestar i la cohesió social, l’ecologisme i el feminisme que, encapçalada per Claudio 
Carmona, va obtenir més de 2.700 vots i 2 regidors amb els quals hem pogut formar 
part del govern municipal de la ciutat en un mandat excepcional marcat clarament per 
la pandèmia de la Covid-19 però també per la resposta social i institucional per garantir 
el benestar i reduir els impactes d’aquesta crisi sobre les classes treballadores. 

En aquesta publicació volem explicar què hem fet amb el vostre vot, aquelles 
coses que hem aconseguit gestionant l’àrea de polítiques mediambientals 
i comunitàries però també aquelles fites que no hem assolit i que cal seguir 
reclamant per fer de Cornelà una ciutat més justa, sostenible i igualitària. 

El 2019 vam articular la nostra proposta electoral en grans sis eixos i són 
els que utilitzarem per fer el nostre balanç. Ens acompanyes?!

Vicky Martín Herreros i Claudio Carmona 
Coordinació d’En Comú Movem Cornellà 
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Ciutat Verda
La transició cap a una Cornellà més sostenible i saludable

Des de la regidoria de Medi Ambient gestionada pel nostre portaveu, Claudio Carmona, 
hem treballat de forma transversal a totes les polítiques de l’ajuntament per avançar 
cap una ciutat més sostenible ambientalment, impulsar la transició energètica amb 
criteris de justícia social i afavorir la mobilitat sostenible i saludable al nostre municipi. 
En aquest mandat hem aprovat el nou Pla de Prevenció i Gestió de Residus i el nou 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima que fixa els objectius de reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle del 55% per l’any 2030 (actualment hem 
assolit el 41%) i les accions a executar els pròxims anys per arribar a aquestes fites.

 ≥ Re-Parada a antics quioscos del barri de Gavarra i el barri Centre
 ≥ Projectes d’instal·lacions de fotovoltaica a diferents equipaments
 ≥ Tallers d’agricultura ecològica als horts municipals
 ≥ Projectes de transformació urbana en clau ambiental i de mobilitat sostenible 

com el carrer Bonestar o la prolongació de l’avinguda dels Alps
 ≥ Conveni amb el Gremi d’Instal·ladors per arranjaments 

urgents en situacions de pobresa energètica
 ≥ Auditories energètiques a llars vulnerables
 ≥ Acompanyament petits comerços per millorar la contractació i l’eficiència energètica
 ≥ Posada en marxa del portal municipal de l’energia
 ≥ Préstec gratuït de monitors energètics a la ciutadania
 ≥ Xerrades sobre estalvi i eficiència energètica a la llar
 ≥ Projectes educatius d’alimentació saludable i sostenible
 ≥ Creació d’un servei de repartiment ecològic de comandes 

de petits comerços i mercats municipals
 ≥ Creació d’un espai d’educació ambiental al Parc del Canal de la Infanta
 ≥ Rècord de participació a la Festa del Riu amb més de 1.500 participants
 ≥ Posada en marxa de la Festa de la Mobilitat Sostenible a l’avinguda Sant Ildefons
 ≥ Creació de la xarxa de comerços sostenibles de Cornellà
 ≥ Subvencions a restaurants per a la compra de biciclietes o motocicletes elèctriques 

Ciutat Verda
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Ciutat Innovadora
Més formació i més inserció laboral 

Les polítiques d’ocupació han sigut una prioritat en aquest mandat municipal. Sota 
la direcció del nostre regidor, Sergio Gómez, s’han impulsat nous projectes i s’han 
modernitzat i digitalitzat molts serveis d’aquest departament per a arribar a nous perfils 
i poder acompanyar el màxim nombre de persones de la ciutat en situació d’atur o 
que busquen reorientar el seu perfil professional. La feina feta a Cornellà juntament 
amb les polítiques de protecció de l’ocupació impulsades per Yolanda Díaz al govern 
de l’Estat han fet que a Cornellà s’assoleixin xifres d’atur per sota del 10%, una xifra 
mai vista des de l’any 2008. La incertesa generada per la crisi de la Covid19 i per la 
guerra d’Ucraïna no han aturat la generació d’ocupació estable a la nostra ciutat. 

 ≥ Increment dels projectes d’Orientació Laboral.
 ≥ Digitalització de la Borsa de Treball Municipal.
 ≥ Increment i diversificació de l’Oferta de Formació Professional per l’Ocupació. 
 ≥ Contractació durant els anys 2019 a 2022 de més de 400 

persones en el marc dels diferents Plans d’Ocupació.
 ≥ Increment dels ajuts a la contractació (30 Plus i Ocupa’m 6+6).
 ≥ Networking amb més de 100 participants i 13 empreses, per 

a la selecció de més de 30 perfils professionals.
 ≥ Treball en xarxa amb entitats del territori per arribar a més gent: 

 ≥ Conveni amb INSERTA EMPLEO, per millorar la inserció 
laboral de les persones amb discapacitat.

 ≥ Projecte ONA, en col·laboració amb Fundació AGBAR i Creu Roja Atenció 
individual a persones en Risc d’Exclusió per millorar la seva ocupabilitat. 

 ≥ ApropAMB - Projecte de col·laboració amb La Carena per millorar 
l’ocupabilitat de joves mitjançant noves accions formatives.  

També hem treballat per atraure innovació industrial al nostre municipi, com la implantació 
de Mapsi Photonics, investigadors de la UPC que desenvolupen alta tecnologia amb 
aplicacions mèdiques que s’han instal·lat al Centre d’Empreses de Procornellà.

Ciutat Innovadora
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Ciutat de Drets i Oportunitats
Serveis públics i tarifació social; progrés i cohesió social

Durant aquest mandat, especialment marcat pels efectes socials i econòmics 
de la pandèmia, hem defensat  els drets bàsics de tothom però la generació 
d’oportunitats de progrés. Per això, era important consolidar avenços assolits 
pel nostre grup en el mandat anterior, com la la tarifació social dels preus 
públics de l’Escola Municipal de Música i de les Escoles Bressol Municipals.

En aquest mandat Cornellà ha estrenat la nova Escola Municipal de Música al recinte 
de Can Bagaria, un recinte industrial recuperat per a l’ús cívic que volem que sigui un 
punt de referència de la formació, la creació artística i la vida comunitària de la ciutat.

També teníem l’objectiu de millorar la protecció del dret a l’habitatge a la nostra ciutat, 
en aquest sentit, vam consolidar l’aposta del nostre grup per a incrementar els recursos 
destinats al fons de lloguer social de l’ajuntament, i hem compartit projectes de creació 
d’habitatges de protecció especial i de preu assequible per a col·lectius específics com 
joves i gent gran. També s’ha impulsat un important projecte de rehabilitació d’edificis i 
habitatges per millorar l’eficiència energètica, el comfort i l’accessibilitat amb suport de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i coordinat per l’Oficina Local d’Habitatge que ja ha 
elaborat els projectes a més de 40 comunitats de propietaris del barri de Sant Ildefons 
que rebran finançament sense interessos i subvencions per a una part de la inversió.

Durant aquest mandat Cornellà ha posat en marxa el projecte ACOL, que consisteix 
en afavorir la contractació de persones estrangeres en situació administrativa 
irregular i contribuir a la seva regularització i inserció sociolaboral.

Ciutat de Drets
i Oportunitats
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Ciutat Feminista
Una Cornellà igualitària, lliure de discriminacions

La justícia de gènere i LGTBI+ ha estat per a nosaltres una prioritat 
transversal del conjunt de les polítiques públiques, posant al centre la 
cura i a les mateixes persones al nucli de la nostra aposta política.

 ≥ Hem impulsat i aprovat el primer Pla Local per a la diversitat 
sexual i de gènere i la primera Guia de Recursos LGTBI+.

 ≥ Formació específica en digitalització per a dones per trencar la bretxa digital de gènere.
 ≥ Hem realitzat campanyes de sensibilització per lluitar contra la 

LGTBIFòbia amb les entitats esportives de la ciutat. es van posar 
en marxa Plans d’ocupació específics per a dones.

 ≥ Hem enfortit els serveis adreçats a la ciutadania de Cornellà: reforçant 
el Servei d’Atenció Integral i realitzant activitats a peu de carrer.

Ciutat Feminista
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Ciutat Educadora
L’educació i la cultura com a eines d’apoderament ciutadà

Defensem una ciutat compromesa amb l’educació al llarg de la vida com a principal 
eina d’empoderament i desenvolupament ciutadà. Una ciutat que lluita contra la 
segregació escolar, apostant per l’educació inclusiva, el lleure educatiu, l’esport i la 
cultura com branques d’un mateix projecte de ciutat cohesionada socialment.

Durant aquest mandat, des de la gestió de l’àrea de Polítiques Mediambientals i 
Comunitàries, hem impulsat projectes d’estalvi energètic als centres educatius, 
hem impulsat la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat i hem propiciat projectes 
educatius d’alimentació sostenible i saludable. També hem iniciat un projecte 
de reaprofitament dels excedents alimentaris de diferents escoles i hem impulsat 
xerrades i formacions a escoles i instituts sobre la defensa dels drets humans, la 
cooperació i la solidaritat internacional i els drets de les persones LGTBI+.

 ≥ Formació al professorat de primària que ha sol·licitat més recursos 
i coneixements sobre diversitat afectiva sexual i de gènere.

 ≥ Tallers amb alumnes de primària i de secundària.
 ≥ Formació en matèria de mediació i resolució de conflictes al 

professorat de secundària i a diferents grups d’alumnes.

Ciutat Educadora
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Ciutat Oberta i Democràtica
Un Ajuntament transparent, participatiu i amb memòria 

Defensem un Ajuntament transparent, que rendeix comptes i que fomenta la 
participació ciutadana, que promou l’associacionisme i la iniciativa social com a 
peça indispensable en el reforç de la cohesió social. Hem treballat i treballarem 
per fer de Cornellà una ciutat solidària compromesa amb la cultura i la memòria 
democràtica, els drets humans, la cooperació i la cultura de la pau.

També volem una ciutat que dignifica la seva memòria històrica i, en aquest sentit, Cornellà 
continua tenint el deute de dignificar i feminitzar el nomenclàtor de la ciutat. Durant aquest 
mandat s’ha inaugurat la Placeta Vicenta Agustín, en record de la primera dona regidora 
de l’Ajuntament de Cornellà (PSUC). També s’han posat en marxa dues noves biblioteques 
als barris de Fontsanta i d’Almeda, dos nos equipaments culturals que han dignificat la 
memòria de lluitadores feministes referents com Clara Campoamor i Teresa Pàmies.

Cada any hem fet murals per la pau, acompanyats de xerrades de sensibilització 
en drets humans i cultura de la pau. En el marc del projecte Ciutats Defensores 
dels Drets Humans han visitat Cornellà persones que lluiten arreu del món 
defensant els drets humans i donant la seva visió als i les joves de Cornellà.

Ciutat Oberta
i Democràtica



@CatComuCornella
cornella@encomu.cat
www.encomucornella.org 
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