
LA SOCIEDAD DIGITAL  
DEL FUTURO
La plataforma de debate Cornellà Creació retoma 
sus sesiones este mes de septiembre, con la 
presencia de Therese Jamaa, General Manager 
de GSMA, como responsable del proyecto Mobile 
World Capital Barcelona. Será el viernes 20 de 
septiembre en el World Trade Center Almeda Park, 
en formato de desayuno-conferencia. Jamaa ha 
titulado su intervención “Construyendo la sociedad 
digital del futuro”, centrada en las tecnologías 
que protagonizan el Mobile World Congress. Más 
información e inscripciones: www.cornellacreacio.cat

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

ASSESSORAMENT PER A 
REPARAR PETITS APARELLS
A partir del 18 de setembre La Re-Parada ofereix 
tallers d’assessorament en reparació els dimecres 
de 17.30 a 19 hores. Es podran reparar principalment 
aparells elèctrics i electrònics i informàtics, excepte 
el 3r dimecres de mes, que es dedicarà a les 
sessions de reparació i manteniment de bicicletes. 
Si tens algun objecte que necessiti una reparació 
perquè es pugui tornar a fer servir o per millorar el 
seu funcionament, acosta’t a la Re-Parada (carrer 
Campfaso, 70) per allargar la seva vida.
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FIESTAS DE BARRIO
Llegan fines de semana marcados por las diferentes 
fiestas de barrio de la ciudad. Del 12 al 21 de 
septiembre, fiestas en la Gavarra-Lindavista. El fin de 
semana del 27-29 de septiembre, es el turno del barrio 
del Pedró. El primer fin de semana de octubre, serán 
fiestas en el Casc Antic. Y alrededor del 12 de octubre, 
las fiestas del Pilar del barrio Sant Ildefons. Consulta 
todos los programas detallados en la página de agenda 
de la web municipal: http://agenda.cornella.cat

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

BON INICI DE CURS 
A TOTS I TOTES

Iniciem un curs polític que estarà marcat per les reivindicacions 
de la societat civil, i especialment dels més joves, davant l’alerta 
climàtica i ambiental. El dia 27 de setembre està convocada una 
jornada de reivindicació per denunciar el punt de no retorn al 
qual estem arribant en quant el deteriorament de molts dels 
ecosistemes i el greu escalfament global que, si no s’actua amb 
urgència, seguirà creixent i es farà irremeiable.

Davant aquesta emergència les institucions públiques 
han d’activar tots els mecanismes al seu abast per donar una 
resposta responsable, coordinada i global. Els ajuntaments han 
de seguir explorant les possibilitats, dintre dels seus recursos i 
competències, per reduir les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle i mantenir tots els serveis ecosistèmics que ens 
dóna la biosfera i que permeten la nostra subsistència. 

Un altre tema d’actualitat són les mesures necessàries per 
millorar la qualitat de l’aire. La Comissió Europea ha denunciat 
Espanya per incomplir els límits del contaminant diòxid de 
nitrogen (NO2) a Madrid i Barcelona. Les mesures iniciades a 
l’Àmbit-40 han millorat les dades registrades i fan ser optimistes 
respecte al compliment dels límits legislats, tot i això, és necessari 
anar molt més enllà. L’OMS alerta de les greus conseqüències 
sobre la salut i l’estreta relació amb la patologia infantil crònica 
més freqüent, l’asma, i altres malalties respiratòries. 

Els pròxims anys a Cornellà s’hauran de seguir implementant 
accions que en molts casos ja estan iniciades o projectades, com 
ara les mesures per rebaixar les emissions dels equipaments i 
edificis municipals, renovar la flota municipal cap a vehicles no 
contaminants, o restringir el trànsit de vehicles contaminants 
durant els episodis de contaminació ambiental. 

Però més que un inici de curs polític el setembre és- per 
antonomàsia- el mes de l’inici del curs escolar. Convençuts que 
l’educació pública ha de ser la principal eina d’apoderament 
dels ciutadans i les ciutadanes, desitgem que els i les 
professionals del món de l’educació puguin comptar amb tots 
els recursos per poder fer la seva tasca en òptimes condicions. 

Per últim, quan llegeixin aquestes línies possiblement ja estarà 
més que encaminada una nova convocatòria electoral davant 
la incapacitat o la falta de voluntat de Pedro Sánchez per formar 
govern. Seria un greu error. Necessitem un govern a l’Estat, 
compromès amb la igualtat de gènere, la transformació ecològica i 
la justícia social. Cal explorar totes les fórmules per experimentar el 
primer govern de coalició a Espanya. Però a més, s’ha d’evitar donar 
una nova oportunitat a la dreta i l’extrema dreta. Malauradament 
ens trobem amb un Pedro Sánchez que sembla haver caigut en un 
perillós narcisisme demoscòpic i electoral. Mentre es contempla al 
mirall de les prediccions electorals, la ciutadania i l’economia 
segueixen reclamant mesures urgents per garantir el dret a 
l’habitatge, enfortir els serveis públics, engegar la transició energètica, 
reforçar les mesures contra la violència masclista, i garantir l’accés a 
l’educació i els estudis superiors d’una forma efectiva.


