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CORNELLÀ I LES JOVES
UNA MIRADA EN COMÚ DES DE LA PERSPECTIVA DEL JOVENT

Les joves de Cornellà parlen sobre la pandèmia
i el futur, amb la vista posada a un 8M per fer
més feminisme, transformar la societat per ferla justa, solidària, igualitària i on les dones posin
fi al patriarcat.

EDITORIAL

MARÇ 2021

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

Hem obert l’any 2021 amb la força i la al·legria posada en la gent, mirant amb esperança cap al futur,
conscients de la realitat que ens envolta, però esperançats en que aquest any sigui l’any en el que acabi
el patiment per a moltes persones i comenci una recuperació econòmica, social i ecològica.
A nostra revista presentem la reflexió i l’acció política que la realitat que vivim ens suggereix. Aquest
període que portem de pandèmia ens ha portat a donar-nos compte de la fragilitat dels éssers humans
i la necessitat de les cures i d’allò públic com a eina de gestió i atenció a la ciutadania, especialment a
aquelles més fràgils i tocades per les crisis, siguin quines siguin.
Una de les mirades on hem volgut centrar aquesta reflexió és la del jovent. Els i les joves han patit
també la suspensió d’activitats i d’espais d’entreteniment, han vist alterats els seus plans i mètodes
d’estudi, pateixen la precarietat laboral i, evidentment, també han patit la pèrdua d’éssers estimats o la
complicació de la situació socioeconòmica de la llar.
Hem delegat l’elaboració d’aquesta revista a les seves mans. A les mans de les més joves del nostre
espai perquè creiem que la única manera de fer una veritable anàlisi acurada i que sorgeixin propostes
arrelades a la seva vida, a la dels i les joves de la ciutat. Una reflexió i unes veus que entenem que han
de travessar totes les nostres propostes polítiques i els nostres posicionaments.
D’altra banda també aprofitem aquesta revista per reflexionar sobre el 8 de març, dia internacional
de les dones treballadores. Aquest 8 de març, tot i a les limitacions que imposa la pandèmia i la
precaució, ens mobilitzarem. Els llums liles, els davantals als balcons, les pancartes als carrer, fulard liles
al coll... SEMI-CONFINADES PERÒ MAI CALLADES!
Donem suport a les reivindicacions i a les mobilitzacions feministes del 8M. Des del nostre espai,
per això de donar veu a aquelles que no la tenen, compartim al nostre local del Comú de Cornellà
l’exposició fotogràfica amb el títol “Dones i treballs” de la companya Berta Pallarés, durant tot el mes de
març. Reflexionarem envers el paper de les dones a la política i les polítiques amb un videofòrum online.
Continuarem actuant per aconseguir una societat totalment inclusiva per a totes les dones, diverses i
úniques.
També volem fer menció als resultats de les eleccions autonòmiques del passat 14 de febrer, unes
eleccions marcades per la baixa participació a tot el país, també a la nostra ciutat. No podem estar
satisfetes quan pràcticament la meitat dels veins i veines de la nostra ciutat no han participat en aquest
procés electoral. En Comú Podem va arribar a aquestes eleccions amb un missatge que seguim
remarcant: Catalunya mereix un canvi i els resultats electorals poden permetre-ho. Catalunya no es
pot permetre quatre anys més de paralització. Un govern amb la dreta de Junts significa no avançar
socialment. Els nostres barris necessiten polítiques compromeses amb la protecció de drets socials
i el reforç dels serveis públics necessaris per garantir-los. Necessitem un Govern que aposti per una
recuperació econòmica basada en la rehabilitació i transformació ecològica, un Govern compromès
amb la igualtat i que avanci cap a un sistema públic de cures, per aconseguir una ciutat més justa i
igualitària.
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“Les joves segueixen tenint necessitats
relacionals i socials que no s’estan cobrint,
provocant augment d’ansietat i depressió.”
Laura Carretero - Organitzadora del projecte Nits Insòmnia
Com a jove participant i organitzadora de les nits
d’Insòmnia, ens pots explicar què són?
Nits Insòmnia és un projecte elaborat des del Departament
de Joventut de l’Ajuntament de Cornellà que proposa una
alternativa a l’oci nocturn convencional a les joves d’entre 16
a 35 anys de Cornellà, però també poden participar d’altres
municipis i localitats gratuïtament.
I què el fa especial respecte a altres iniciatives?
Té la particularitat que s’elabora en col·laboració dels
joves de Cornellà anomenats Agents Insòmnia i els tècnics de
l’Ajuntament, proposant activitats i dinàmiques properes a la
realitat de les joves. Fem alternatives a espais tradicionals d’oci
nocturn protagonitzats per l’alcohol i el tabac, per exemple,
amb tornejos de 3x3 de bàsquet, supervivència zombi, tallers
de sushi, activitats de balls, tornejos de Caracassone, etc.
Com ha afectat la pandèmia a les “Nits d’Insomnia”?
La COVID ha arrasat amb tot. Aquesta pandèmia ha servit
per replantejar-nos escenaris que consideràvem improbables
i ens ha permès a aprendre de nosaltres mateixes a com
fer front als problemes sobrevinguts. Nits Insòmnia també
ha hagut d’aprendre a donar resposta a l’oci nocturn dels
joves a partir de la virtualitat. S’ha intentat traslladar diverses
activitats pròpies del projecte a través de plataformes tipus
Zoom o Jitsi, entre d’altres. En certa manera “el toc de queda”
ens ha ajudat a mantenir la participació, en mantenir l’horari,
ja que a partir d’aquesta hora els joves, com tothom, no
poden fer altra cosa que quedar-se a casa i oferim activitats
de 22 a 00:30 h.
Però, ha estat suficient per satisfer la demanda d’oci
nocturn per a joves?
Sabem que no és suficient. Les joves segueixen tenint
necessitats relacionals i socials que no s’estan cobrint,
provocant augment d’ansietat i depressió. Sentim que ens
estan traient els “anys de joventut” que no tornaran i, no ens
deixen ser joves, ja que ara mateix, com tothom, només vivim
per fer les nostres obligacions i marxar cap a casa.
Com a jove de Cornellà, quines creus que són les
mancances de Cornellà?
A Cornellà manquen serveis i espais per estudiar, les Aules
d’Estudi no són suficients ni en termes d’infraestructura ni en
conciliació d’horaris. Les biblioteques haurien de ser Aules
d’Estudi 365 dies 24 h, com al Citilab, per donar cobertura
a les estudiants de Cornellà estiguin en el nivell formatiu que
estiguin. D’altra banda, m’agradaria destacar la limitació
horària que hi ha -a excepció de la situació provocada pelr la
COVID- vers la Festa Major (Corpus). Les diferents activitats
que es realitzen acaben d’hora i no corresponen a la realitat
de les joves, provocant que vulguin marxar a discoteques a
seguir la festa. Si volem cohesió comunitària i que les joves
vulguin quedar-se en activitats com el Corpus i Fer barri,

s’hauria d’allargar la franja horària.
Creus que es necessiten més espais de participació
activa per establir un vincle més proper entre el jovent i
la ciutat?
I tant! Actualment la participació dels joves és quasi
imperceptible, és degut a la manca d’organització col·lectiva
i autosuficient que hi ha present a Cornellà vers aquest
col·lectiu. La veu dels joves és escoltada a partir de pressions
polítiques, com per exemple passa amb Nits Insòmnia, els
joves que participem en aquest projecte vam ser “recaptats”
per necessitat de l’Ajuntament, no per iniciativa pròpia.
I com ho podem fer perquè la vostra veu s’escolti?
Els vincles de participació entre jovent i ciutat són
necessaris, però també s’ha de tenir en compte la realitat
i la percepció que tenen els joves vers la política, no? S’ha
de tenir present la desconfiança política que hi ha i, alhora
la imperant cultura de l’individualisme. La veu dels joves
s’ha d’escoltar, sí. Però els joves no creuen en què seran
escoltats perquè és el que han après; la vida està feta per
ser adult, no per ser jove. Això s’extrapola en el procés de
l’elaboració de lleis, les expectatives i realitats d’aquestes pel
seu compliment real -en aquest cas, per donar veu al joventrealment és compatible?
Des de la teva experiència, creus que seria possible
generar un espai d’autogestió de joves a Cornellà?
M’agradaria pensar que si, però és complicat. L’autogestió
té una relació molt estreta amb la cultura i l’educació rebuda
i, l’educació formal i no-formal durant segles ha estat basada
en una organització jeràrquica, directivista i en un model
pedagògic tecnològic, limiten la mentalitat dels joves.
Podries explicar-ho?
Sempre hem pensat que en un examen era més fàcil la
pregunta “tancada” que la pregunta “oberta”, perquè pocs
cops ens han demanat la nostra opinió i tampoc ens han
ensenyat a expressar-la, per tant, com volem que les joves
s’autogestionin si ens han educat a partir d’una filosofia
platònica basada en “el buen camino a seguir”. No vull
dir que no siguem capaços, perquè penso que ho som de
sobres, però no ens han educat per pensar en l’autogestió i
menys si som joves.
I és possible fer un canvi?
Desconec el currículum acadèmic actual i també els
models pedagògics que s’estan duent a terme, però sí que
conec com ha estat educat el professorat que imparteix
aquest nou paradigma educatiu i, opino que és complicat
no reproduir les maneres en què t’han ensenyat si no et
donen les eines formatives necessàries. Per tant, és possible
generar espais d’autogestió de joves a Cornellà? Sí, si canvia
l’educació i és canvi a consciència.
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LES JOVES DE CORNELLÀ EN TEMPS DE COVID
Els joves d’en Comú Movem Cornellà, preocupats per la situació actual que viu la joventut de la
ciutat, hem realitzat una enquesta dirigida a joves entre 14 i 30 per detectar i reflexionar sobre les seves
necessitats actuals. El perfil majoritari ha sigut de nois i noies de 15 i d’entre 18 i 20 anys que viuen a
Cornellà Centre, Gavarra i Riera preocupades per educació, sanitat, habitatge i oci. Donem les gràcies
a tots els que hi heu participat.
La majoria dels enquestats desconeixen els espais juvenils del municipi. De la resta, només tenen
coneixement del Centre de Recursos Associatius i Juvenils (CRAJ) o d’espais de lleure com el CEIJ
Mowgli i l’esplai Vol i Vol. És alarmant que un 82% afirmi que no és membre de cap entitat juvenil ni
participa en un espai que ofereixi activitats per a joves. Hem trobat
Sí
18%
joves
que
afirmen
que
la
falta
de
participació
és
deguda
a
la
manca
Sí
No
46% d’incentius. Critiquen que la promoció que es realitza dels espais
No
54%
juvenils municipals està enfocada en donar a conèixer l’espai i no en
82%
l’objectiu i les activitats.
Ets membre d’alguna entitat juvenil o
participes en algun espai que ofereixi
activitats per a joves?

Coneixes algun espai de participació
juvenil a Cornellà?

Els joves estan preocupats sobretot per l’educació, la sanitat, l’habitatge i l’oci.
Envers la ineficiència del sistema educatiu, demanen formació real i pràctica. L’aprenentatge de
qualitat garanteix un bon futur professional i la capacitat d’independitzar-se. Es queixen de l’escassa
oferta d’habitatge assequible i dels preus desorbitats dels lloguers, reclamen polítiques d’habitatge
juvenil amb una perspectiva positiva pel seu desenvolupament individual i consideren la sanitat com un
tema fonamental. Expliquen que se senten impotents per no poder fer gaire. Els joves relacionen l’oci
amb la cultura i destaquen la manca d’espais on relacionar-se, divertir-se i participar activament.
Segons els enquestats, falten espais a Cornellà on parlar, informar-se i formar-se sobre temes que
els amoïnen en el seu present i futur pròxim. Volen tractar qüestions com la sexualitat, les drogues,
l’ocupació, l’educació, l’oci alternatiu, l’habitatge, tràmits administratius, les activitats culturals i
esportives... Destaquen la necessitat d’un espai de trobada i relació amb altres joves i adolescents on
siguin protagonistes actius, s’escoltin les seves necessitats i inquietuds i puguin aportar un punt de vista
diferent a les decisions de ciutat.
ESTUDIS/EDUCACIÓ
SANITAT
HABITATGE
OCI
OCUPACIÓ
CULTURA/ASSOCIACIONISME
ESPORT
VOLUNTARIAT/PARTICIPACIÓ
ALTRES
01
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03

04
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0

Finalment hi ha cert consens en les respostes
sobre com la pandèmia els està afectant, ja
que la gran majoria pensa que l’aïllament social
està provocant sobre tot malestar psicològic
(tristesa, estrès, ansietat…). Es queixen que
se’ls està fent responsables de les conductes
d’uns quants i estan deixant de viure coses que
els pertocaria per edat. Apunten també que
s’haurien de crear espais públics d’escolta a les
noies i nois de la ciutat on puguin explicar els
seus malestars i sentir-se més acompanyats.

Creiem que és imprescindible promoure, difondre i garantir espais públics dirigits al jovent de la
ciutat que els permetin i facilitin el creixement personal, les relacions socials i l’autogestió, per tal que
se sentin ciutadans que opinen sobre allò que els envolta. A més a més, és necessari proporcionar un
acompanyament adult que posi al seu abast informació sobre projectes i activitats dirigides al col·lectiu
jove de la ciutat.

Pàg. 3 / MOVEMCORNELLÀ

ESPAI PER A LES ÀREES DE TREBALL SECTORIAL

CIUTAT EDUCADORA

MARÇ 2021

Els centres de secundària amb els seus desfasaments

Hem de deixar de culpar al subjecte i el seu entorn

curriculars, tenen la funció de classificar i seleccionar els

quan parlem d’abandonament escolar o de la continuació

nostres joves en la majoria dels àmbits curriculars. L’actual

o no dels estudis un cop acabada l’educació obligatòria, i

gramàtica escolar impedeix que molts dels joves de la nostra

responsabilitzar també a les polítiques socials i educatives.

ciutat puguin trobar el seu lloc per adquirir coneixements que

Hem de fugir d’aquest sistema excloent i assumir més

tinguin sentit en la seva transició cap a la vida adulta. Creiem

competències municipals amb l’objectiu que siguin els

imprescindible introduir altres maneres d’aprenentatge que

mateixos joves els que escriguin la seva pròpia història.

plantegin altres formes de relació amb els joves que permetin

Perquè tot jove és un subjecte amb possibilitats de ser si se

generar diferents experiències de coneixements i saber.

li dóna l’oportunitat per a això.

CIUTAT OBERTA I DEMOCRÀTICA
Fent una reflexió sobre la situació del jovent de la nostra

Així doncs, es pot adquirir una nova perspectiva en el

ciutat, podem observar que és necessària l’existència d’un

moment de realitzar polítiques dirigides als joves, ja que la

Consell de Joventut. Un òrgan que hauria de servir com

mirada del jovent és essencial pel desenvolupament de la

a eina per potenciar el paper de la joventut en els àmbits
que envolten la ciutat, com en la política, l’economia,
l’esport, la cultura i els aspectes socials. Un espai públic,
físic i autogestionat dedicat al benestar dels joves, on poder
obtenir informació, poder realitzar consultes, i sobretot,

ciutat. A més, aquest espai de participació democràtica
ajuda a fomentar l’associacionisme juvenil, per tant, s’ha de
defensar la col·laboració i la cooperació entre el jovent i els
òrgans municipals, crear un vincle positiu per a la ciutat. Ha

dedicat a la participació democràtica. Confiem en un Consell

de ser un consell obert i transparent per a que els joves i les

de Joventut on es pugui debatre, analitzar i suggerir millores

joves puguin participar i accedir de forma lliure. Lluitarem per

per a la ciutat.

a que aquest model es faci realitat a Cornellà.

CONFLUÈNCIA JOVE
Confluència Jove és un espai plural que neix de

Per nosaltres el municipalisme és clarament l’eina

la voluntat de canvi a Catalunya, davant una realitat

de transformació de la realitat. No podem entendre les

que posa en qüestió els projectes de vida que tenim

nostres societats, sense tenir present el paper clau

les persones joves. Volem ser el punt de trobada per a

que tenen els nostres municipis i

totes les joves anticapitalistes, feministes i ecologistes,

territoris. És per aquest motiu

que desitgen actuar per transformar la realitat que

que ens trobem presents

ens envolta. L’espai referent per a totes les joves que

als diferents territoris de

s’identifiquen amb els valors, les lluites i les idees que

Catalunya, també aquí al

defensen Catalunya en Comú i Podem.

Baix Llobregat.

e-mail: baixllobregat@confluenciajove.com

|

Instagram: @confluenciajove

|

Twitter: @ConfluenciaJove
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Unidas Podemos registra una

Catalunya en Comú aplaudeix la

petició d’indult a Pablo Hasel

decisió de la Comissió Europea

i la reforma del codi penal

de protegir el delta del Llobregat
La CE ha demanat a Espanya prendre les mesures
necessàries per evitar el deteriorament del delta del Llobregat
a causa de l’execució d’obres com l’ampliació de l’aeroport.
La decisió ha arribat després de que a petició del grup
de Catalunya en Comú al Parlament s’instés al Govern

El grup de En Comú – Podem al Congrés ha registrat
la petició d’indult pel raper Pablo Hasél, una petició que es
fa per la via urgent. Jessica Albiach, líder de Catalunya en
Comú al Parlament, va valorar a TV3 que la petició d’indult

a demanar al Ministeri de Foment que no es tramités cap
projecte d’ampliació de l’aeroport que pugui provocar un
impacte sobre el medi natural o la biodiversitat de l’entorn del
delta del Llobregat.

vol ser la reversió d’una “anomalia democràtica” i que “per
rapejar, cantar o escriure twitts no es pot acabar a la presó”.
A més, el grup En Comú – Podem també ha presentat una
proposta de llei per treure del Codi Penal el delicte d’injúries
a la Corona per tal de garantir la llibertat d’expressó”.

RESULTATS 14F
Gràcies a les 194.626 persones que ens heu fet confiança aquestes #Eleccions14F
Els vostres vots han permès que avui hi hagi una majoria d’esquerres històrica al Parlament.
Seguirem treballant per traduir-la en un govern de canvi que obri una nova etapa a Catalunya!
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#XarxesCornellà

El semàfor
El PSOE impedeix l’aprovació
de la regulació dels preus
dels habitatges de lloguer
a Espanya. Sánchez es va
comprometre amb Colau al
2017 a regular-los i al 2020 ho
va signar al pacte de govern
per la seva concreció al 2021.

Recolzem les manifestacions
de

joves

en

favor

de

l’alliberament de Pablo Hasél,
però la violència mai serà el
camí per assolir un objectiu.
Cal obrir el diàleg, escoltar
als joves, proposar solucions
i sortir d’un conflicte que
agreuja la situació.

40 entitats i agents socials
signen l’ASUECO, l’agenda
social urbana per enfortir la
comunitat amb un full de ruta
de 8 punts per desenvolupar
un

Cornellà

cohesionat,

viu, sostenible, igualitari i
integrador.

La teva opinió
El PSOE segueix impedint que s’aprovi una llei per regular els
preus dels habitatges de lloguer, apostant per bonificacions
fiscals als propietaris que lloguin les seves propietats.

opinem que...
és necessària una regulació urgent del preu dels habitatges
de lloguer, especialment en l’actual context de crisis provocada
per la pandèmia. Les bonificacions no són suficient per aturar la
bombolla.

Escriu-nos
Envia la teva opinió a comucornella@gmail.com o a twitter
amb el HT #EnComúCornellà”
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#FemFeminisme

Exposició fotogràfica “Dones i treballs”
de Berta Pallarés a la nostra seu.
Del 2 al 31 de març
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

