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CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

GUIA PER A UN 2021 MÉS JUST  
I PRÒSPER

Malauradament el 2020 serà un any difícil d’oblidar. Des d’En 
Comú Movem Cornellà desitgem de tot cor que l’any 2021 
sigui un any de prosperitat i benestar per a tots i totes. Però 
sabem que la gran majoria d’aspectes que condicionen les 
nostres vides no són resultat de l’atzar sino que corresponen a 
decisions polítiques. Impacten en la nostra vida les polítiques 
públiques i el model de societat que es construeix des de les 
administracions i, per tant, és necessari que aquestes polítiques 
s’encaminin cap horitzons de benestar, igualtat i fraternitat. 

La resposta a les crisis són l’exemple més paradigmàtic 
de com es governa i per qui es governa. El PP davant la crisi 
del 2008 va retallar els serveis públics per rescatar bancs. El 
govern de la Generalitat, després de retallar fins al col·lapse  
el sistema de salut català, externalitza a Ferrovial un contracte 
milionari per fer la tasca de rastreig del Covid-19. D’altra banda 
el govern de l’Estat (PSOE - Unidas Podemos - En Comú 
Podem), va començar el seu mandat amb la pujada del 
salari mínim, va continuar amb la dignificació de la memòria 
històrica i democràtica, i va fer front a la crisi de la Covid-19 
amb un escut de protecció social sense precedents. 

Per això, proposem una guia en 5 punts per avançar  
cap a un 2021 més just i prosper:

1. Una nova economia. Els fons europeus Next Generation 
han de servir per transformar l’economia espanyola i catalana 
cap a economies verdes. Una economia que cerqui la 
innovació per créixer i no l’explotació.

2. L’habitatge com a dret i l’habitatge públic com a 
equipament al servei d’aquest dret. La regulació del mercat de 
lloguer al Parlament de Catalunya és positiva, però calen més 
mesures. S’ha de construir un parc d’habitatge públic, 
ara mateix pràcticament inexistent.

3. Educació pública i de qualitat, igualitària i inclusiva. Si 
volem una societat justa i prospera necessitem educació i cultura 
accessible a tothom. L’educació ha de ser l’eina emancipadora i 
de progrés per excel·lència. Celebrem la nova llei d’educació que 
aposta per blindar la immersió lingüística, la inversió mínima 
del 5% del PIB i l’etapa de 0 a 3 anys com a etapa educativa. 

4. Sanitat pública, retallades mai més. La crisi de la 
Covid-19 ha posat en evidència el sistema sanitari català 
després d’anys de retallades. Defensem el paper clau de 
l’atenció primària per protegir la salut comunitària.

5. Ciutats segures i sostenibles. Volem ciutats amb vida, 
amb espais comunitaris oberts als vianants, als infants, amb 
comerç de proximitat i amb menys contaminacions.

Són només cinc exemples de com governar: mantenint els 
privilegis d’uns pocs o defensant els drets de la majoria.  
Les eleccions autonòmiques del 14 de febrer seran una bona 
oportunitat perquè Catalunya canviï de rumb i comenci a 
sortir d’aquest estancament social que dura ja deu anys. 

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de novem-
bre de 2020, ha acordat aprovar les Bases Particulars que regulen 
la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a projectes de caràcter educatius, 
que tinguin com a objectiu promoure i potenciar projectes pel curs 
escolar 2020/2021 de les Associacions de Mares i Pares d’alumnes 
de les Escoles Públiques i Centres Concertats d’Infantil i Primària, 
Instituts Públics, EMEE Virolai i de l’Escola Municipal de Música de 
Cornellà de Llobregat, que suposin una millora de la participació de 
les mares i els pares en la comunitat educativa.

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals a comptar 
des del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria al 
DOCG.

Documentació:

Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria de sub-
vencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina web de l’Ajunta-
ment de Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat

També es troben a disposició dels interessats al Departament de 
Procediments, Pl. Església, s/n 1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de novem-
bre de 2020, ha acordat aprovar les Bases Particulars que regulen 
la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a projectes de caràcter educatius, 
que tinguin com a objectiu promoure i potenciar projectes pel curs 
escolar 2020/2021 de les Escoles Públiques d’Infantil i Primària, dels 
Instituts Públics, del Centre de Formació d’Adults i de l’Escola Oficial 
d’Idiomes de Cornellà de Llobregat, que suposin una millora en la 
qualitat de l’educació i de la formació permanent.

Termini de presentació de sol·licituds: de 20 dies naturals a comp-
tar des del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria 
al DOCG.

Documentació:

Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria de sub-
vencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina web de l’Ajunta-
ment de Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat

També es troben a disposició dels interessats al Departament de 
Procediments, Pl. Església, s/n 1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12

ANUNCI: L’Ajuntament de Cornellà, mitjançant Decret de l’Alcaldía 
2020/3802 de data 2 de desembre de 2020, ha resolt aprovar les 
bases particulars i la corresponent convocatòria de concessió de 
subvencions en règim de concurrència no competitiva per a l’exer-
cici 2020, següents:

– Activitats culturals que tinguin com a objectiu el foment de la 
cohesió social i la igualtat mitjançant iniciatives culturals.

– Activitats esportives que tinguin com a objectiu el foment de la 
pràctica esportiva i la iniciació a la pràctica esportiva de compe-
tició en escoles esportives.

– Activitats educatives en el temps lliure infantil i adolescent

– Activitats juvenils adreçades als Joves

– Activitats per a la cooperació amb països en vies de desenvolupament

Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies naturals a comptar 
des del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria 
al BOP.

Documentació:

Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria de sub-
vencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina web de l’Ajunta-
ment de Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat

També es troben a disposició dels interessats al Departament de 
Procediments, Pl. Església, s/n 1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12
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