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CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

SOSTENIR LA VIDA,  
GARANTIR LA DIGNITAT

Cornellà ha tornat a celebrar el 8 de març, dia de les dones 
treballadores, com una jornada de reivindicació feminista, 
internacional i diversa marcada per la crisi que es va 
desencadenar tot just fa dos anys, una crisi que ha agreujat les 
desigualtats socials, laborals i de drets de moltes dones.

Allò que el moviment feminista venia assenyalant, s’ha 
fet evident, una certesa que ha estat el nucli d’importants 
reivindicacions en els últims anys: les cures sostenen la vida 
i són les dones les que tenen cura. Aquesta crisi ha tensat 
el sistema de cures que les dones al nostre país sostenen, 
evidenciant més que mai la necessitat d’una profunda 
transformació del nostre model productiu.

Davant aquesta realitat hem d’apel·lar, d’una banda, a la 
corresponsabilitat i, d’altra banda, al suport públic als treballs 
de cures. El nou model que defensem ha de contemplar les 
cures com un dret col·lectiu i bé comú, sustentat en serveis 
públics, en el repartiment equitatiu entre dones i homes, i 
en un mercat de treball corresponsable. Entendre la cura com 
a bé comú implica una transformació social i econòmica 
profunda cap a un nou paradigma que reconegui el treball 
reproductiu com imprescindible pel sosteniment de la vida. 
Al mateix temps, cal dignificar aquests sectors professionals 
encara molt feminitzats i racialitzats, invisibilitzats, precaritzats, 
desprotegits i poc reconeguts socialment. 

El 8 de març i el moviment feminista són la defensa de la 
vida en dignitat per a totes les persones. Per això reivindiquem 
unes administracions públiques dirigides amb aquests principis 
de protecció de la vida, el benestar i el bé comú. Tot el contrari 
del que representen els dirigents que aboquen els seus pobles 
a situacions de guerra com la que s’està patint actualment a 
Ucraïna. La guerra és la màxima expressió del fracàs de la política 
i aboca les seves pitjors conseqüències sobre població innocent. 

Condemnem amb rotunditat l’atac injustificable del govern 
rús sobre Ucraïna, continuem exigint el cessament dels atacs 
militars i la recuperació de la via diplomàtica per trobar solucions 
pacífiques al conflicte. Mentrestant és important establir 
mecanismes d’ajuda a les víctimes d’aquesta greu invasió.

Com podem ajudar? 
La via més efectiva en aquests tipus de conflictes és la de 

fer donacions econòmiques a ONG que estan treballant sobre 
el terreny o vehicular aquesta ajuda a través del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament. D’aquesta manera es 
poden destinar recursos a l’assistència en les rutes de fugida, 
la cobertura de necessitats bàsiques i el desplegament de 
dispositius d’atenció humanitària al mateix territori ucraïnès i als 
territoris de primera acollida. Més informació: www2.cruzroja.es i 
www.fonscatala.org

Per últim, traslladar un missatge de suport i escalf a tota 
la comunitat ucraïnesa de Cornellà, els vostres veïns i veïnes 
som al vostre costat.

SERVEIS

TRÀMITS EN LÍNIA  
SEU ELECTRÒNICA

https://seuelectronica.cornella.cat/

TRUCA’NS!
935 955 093

TENS DUBTES  
TRAMITANT?

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

 900 900 120 Atenció 24 h

 112 Emergències

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones 
Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18 
T. 93 474 28 41 

Guàrdia Urbana de Cornellà 
Rubió i Ors, 65 (Edifici Can Gaya) 
T. 93 377 14 15 (24 h)

Mossos d’Esquadra 
Travessera, 11 
T. 93 255 36 00

Descarrega l’APP  
de Seguretat Ciutadana

EDICTE: Es fa públic, d’acord amb allò que estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, que han 
esdevingut aprovats definitivament els projectes d’obres que a continuació es detallen:

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA I AMPLIACIÓ D’UNS TRAMS DE VORERES 
DE TIRSO DE MOLINA I ALBERT EINSTEIN A CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA PER LA NATURALITZACIÓ I 
VIANALITZACIÓ PARCIAL DE LA RAMBLA ANSELM CLAVÉ (ENTRE 
CTRA.D’ESPLUGUES I C. DOCTOR CARULLA) A CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

Aprovats inicialment pel Ple Municipal d’aquest Ajuntament en sessió de data 22 
de desembre de 2021, els anuncis dels quals es van publicar al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP) de data 30 de desembre de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC) número 8576 de data 3 de gener de 2022, exposant-se els 
mateixos al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament des del 07 de gener al 
17 de febrer de 2022, sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments 
en el període comprès entre el 07 de gener i el 21 de febrer de 2022, havent estat 
aprovats definitivament de forma automàtica en data 22 de febrer de 2022, en 
conformitat amb les previsions dels acords d’aprovacions inicials esmentats.

Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament 
recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu, 
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la 
publicació d’aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs de 
reposició potestatiu en el termini d’un mes a comptar des de la data indicada.

Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol 
altre recurs que es cregui convenient.

Cornellà de Llobregat, 9 de març de 2022


