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NADAL PER A LA LLAR  
AMB GARDEN CORNNATUR
Guarneix la teva llar d’una manera fàcil i solidària a la 
botiga de jardineria Garden Cornnatur. Com cada any, 
pots trobar idees originals i exclusives, a preus molt 
competitius, en arbres de Nadal naturals i artificials, 
plantes nadalenques (Ponsèties), flors, llums de 
decoració, espelmes, garlandes, canelobres, figures per 
a l’arbre i molt més. La gestió és a càrrec de l’empresa 
Tecsalsa, participada majoritàriament per l’Ajuntament 
de Cornellà, i té per objecte social oferir una oportunitat 
laboral a persones amb discapacitat intel·lectual. 
Consulteu la seva web: https://gardencornnatur.cat
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NOU MURAL ARTÍSTIC AL 
TÚNEL DE L’INTERCANVIADOR 
Cornellà continua omplint-se d’art i de color gràcies als 
artistes urbans com la Factoria Artística de Cornellà (FAC), 
que ha tornat a deixar la seva empremta a les parets grises 
de la sortida del túnel de l’intercanviador en direcció cap a 
Esplugues. Es tracta d’una iniciativa promoguda pel 
consistori per donar visibilitat als joves artistes de la 
ciutat i alhora remodelar i donar vida a alguns espais 
del municipi. Cada pintura té un valor comunitari i un 
missatge que convida a la reflexió. Més exemples d’Street 
Art a la ciutat: www.cornella.cat/ca/StreetArt.asp

TALLER DE MUSICOTERÀPIA 
AL CORNELLÀ CUIDA
El programa Cornellà Cuida, adreçat a persones 
cuidadores no professionals de gent gran en situació 
de dependència, ofereix el dimarts 7 de gener, a 
les 16 h, un taller sobre ‘Musicoteràpia aplicada 
per a la gent gran’. L’objectiu és proporcionar 
pautes per a la realització d’activitats musicals amb 
les persones dependents i aconseguir beneficis 
en la millora de l’autoestima i de l’estat d’ànim, 
així com incentivar el moviment, l’expressió i la 
creativitat. Inscripcions al telèfon 93 375 00 10.

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

BONES FESTES PER GAUDIR  
I COMPARTIR. 

Acaba l’any i són molts els temes que voldríem abordar però 
l’espai és limitat. En tot cas, celebrem que acabem aquest 
exercici tornant a parlar de polítiques públiques, com les de 
mobilitat, canvi climàtic, justícia de gènere o fiscalitat justa 
i progressiva. Certament és una cosa que trobàvem a faltar 
darrerament a Catalunya.

Mentre escrivim aquest article s’està celebrant a Madrid 
la COP25, la cimera anual de les Nacions Unides per abordar 
l’emergència climàtica. Més de 25.000 persones de tot el 
món, governs, empreses, onegés i altres impulsaran l’acció 
climàtica durant onze dies a la capital espanyola, després que 
es traslladés la seu arran de les protestes i revoltes de Xile, el 
país que presideix la conferència.

L’objectiu principal és reduir les emissions de CO
2
 per  

limitar l’augment de la temperatura global a 1,5 °C els pròxims 
anys. Els governs de tot el món haurien d’arribar a compromisos 
determinants per aconseguir la descarbonització de l’economia, 
és a dir, el procés de reduir les emissions de CO

2
, eliminar 

progressivament l’ús de combustibles fòssils i substituir-los 
per energies renovables. És l’hora de passar dels compromisos 
als fets en la lluita contra l’emergència climàtica. El gran repte 
implica fer una transició ecològica de la nostra economia 
i la nostra societat, que siguin compatibles amb la justícia 
social. Necessitem un nou horitzó verd de creixement i un 
compromís real en la lluita contra l’emergència climàtica que 
no deixi ningú enrere.

Aquests dies també s’estan negociant els suports 
parlamentaris suficients per poder formar el primer govern 
de coalició a l’Estat, després de l’important acord assolit 
entre PSOE i Unidas Podemos-En Comú Podem. El 95% 
dels inscrits i les inscrites de Catalunya en Comú va donar 
el seu suport a aquest govern de coalició en una consulta 
celebrada els darrers dies. La gent comuna ho té clar: cal un 
govern progressista que lluiti contra la precarietat laboral, 
garanteixi el dret a una vida digna i impulsi amb valentia les 
polítiques feministes necessàries per posar fi a la xacra de 
les violències i les discriminacions masclistes. De la mateixa 
manera a Catalunya cal un govern que governi, que reverteixi 
les retallades i disposi de recursos, com defensa Catalunya en 
Comú amb la proposta d’ajustar l’IRPF perquè contribueixin 
una mica més aquells que cobren més de 90.000€ a l’any.

Només queda desitjar-vos que tingueu molt bones festes, 
que pugueu compartir moments de felicitat amb familiars, 
amics i amigues i que gaudiu de les activitats i de la vida 
social i cultural de la nostra ciutat.

Recorda que pots interactuar amb nosaltres per construir 
la Cornellà del futur entre totes, en comú! Xarxes socials 
Twitter, Facebook i Instagram: @catcomucornella / 
Web: www.encomucornella.org


