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CLAUDIO CARMONA
Grup Municipal d’En
Comú-Movem Cornellà

JULIOL/
SETEMBRE
http://agenda.cornella.cat

COMENCEM; VOLEM
SUMAR I CONSTRUIR
Durant la campanya vam insistir que volíem millorar Cornellà.
Gràcies als 2.785 vots vam obtenir dos regidors (Claudio
Carmona i Sergio Gómez) que comencem a treballar amb
aquest compromís de posar el nostre granet de sorra per a
millorar la nostra ciutat i ajudar a construir la Cornellà que volem
per al futur, per als nostres fills i filles. També vam dir durant la
campanya que volíem aportar energia i renovació, amb ànim
constructiu, de suma, i amb aquesta idea hem encarat els
primers dies d’aquest nou mandat municipal 2019-2023.
Després de les eleccions municipals En Comú Movem
va iniciar un procés de reflexió i debat per a decidir de quina
forma podem ser més útils a la ciutadania i com poder influir
amb major incidència en les polítiques municipals. La nostra
assemblea local va decidir aprovar l'acord de govern assolit
amb el Partit Socialista per a participar en el govern de la ciutat
gestionant l'àrea de polítiques mediambientals i comunitàries.
Entenem que es donen les condicions perquè el nostre
grup municipal pugui aportar idees i una nova forma de
gestionar unes polítiques que són nuclears en el nostre
projecte polític, com ho són les polítiques mediambientals,
però també les polítiques d'ocupació, mediació comunitària,
nova ciutadania, cooperació i solidaritat, drets LGTBI o
programes de memòria històrica, entre altres.
També considerem que tindrem un mandat on el treball en
xarxa a l’àrea metropolitana serà molt important en qüestions
relacionades amb la prevenció i gestió dels residus, les mesures
per millorar la qualitat de l’aire, la preservació d’espais naturals, la
mobilitat, però també en qüestions com l’habitatge.
Iniciem, per tant, el mandat satisfets amb un acord
de govern que manté el compromís dels dos grups per a
desenvolupar polítiques basades en objectius de justícia
social, ecologisme i feminisme que compartim, però que
també manté marge d'autonomia en certs projectes en els
quals podem discrepar i mantenir una visió no tan pròxima.
Com ja vam dir el dia del Ple de Constitució, podeu comptar
amb nosaltres. Volem participar en tots els grans debats de ciutat i
aportar propostes, no només en les àrees que gestionarem sinó en
cadascun dels temes i les preocupacions que vam posar damunt
de la taula en campanya i que intentarem posar en l'agenda
política de la ciutat en els pròxims mesos i anys: estendre el
sistema de tarifació social per a promoure la igualtat d'oportunitats
en l'accés de tots els serveis, garantir l'accés a un habitatge
digne, instal·lar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i
accions de l'ajuntament, fer de Can Bagaria un centre referent
de creació i exposició cultural i artística, o fer de Cornellà una
veritable ciutat educadora on, entre tots i totes, podem fomentar
el desenvolupament cultural i social dels nostres veïns i veïnes.
Comencem. Ens teniu a la vostra disposició; podeu contactar
amb nosaltres en l'e-mail: encomu@aj-cornella.cat i seguir l'activitat
del grup municipal en les xarxes socials (@CatComuCornella).

B-RETINA, BÁRBAROS
Y BARBARIDADES
El fin de semana del 13 al 15 de septiembre
tendrá lugar en el Centre Cultural Sant Ildefons
la quinta edición del B-Retina, el festival de cine
de serie B de Cornellà. Se presentó el 28 de junio
en el Castell y adelantó el leit-motiv “Bárbaros y
barbaridades“ que vertebrará la programación, la
cual cuenta con muchas novedades. Una de las
citas prevista es el estreno en España de Clownado,
una disparatada cinta de terror dirigida por Todd
Sheets. Más información: http://www.b-retina.cat

11 DE SETEMBRE,
DIADA INSTITUCIONAL
Els actes de commemoració de l’11 de setembre,
Diada Nacional de Catalunya, començaran a a
les 11.30 hores a la plaça de l’Església, davant el
conjunt escultòric realitzat per Jordi Serra, amb
la ballada de sardanes que ofereixen els Amics
de la Sardana de Cornellà i la cobla Maricel. A les
12.00 hores tindrà lloc l’ofrena floral institucional
per part d’institucions i entitats de la ciutat.

AULES D’ESTUDI PER
PREPARAR EXÀMENS
Del 23 d’agost a l’1 de setembre s’obre un període
especial d’obertura de les Aules d’Estudi, l’espai
adreçat als joves per preparar amb comoditat els
exàmens. Serà oberta l’aula del Centre Cultural Joan
N. García-Nieto, el divendres de 20 a 24 hores i el
dissabte i el diumenge de 10 a 14 i de 16 a 24 hores.
I recordeu que l’aula d’estudi del Citilab és oberta
els 365 dies de l’any, durant les 24 hores del dia,
accedint-hi amb el carnet de Citilàber.

