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36a MOSTRA DEL CÒMIC
Cornellà torna a acollir una nova edició de la Mostra 
del Còmic Ciutat de Cornellà, però adaptada a la 
situació actual de crisi sanitària. Des del 6 i fins al 29 
de novembre estarà disponible al Castell la Mostra 
dels guanyadors i guanyadores d’aquesta nova 
edició. Enguany no hi haurà gala de lliurament de 
premis, però sí que s’exposaran les obres premiades. 
Entorn de la Mostra del Còmic, també hi haurà 
d’altres activitats com ara un espai de recomanacions 
de còmics a les biblioteques municipals i dues 
exposicions: “Fer. L’humor amable”, al Museu Palau 
Mercader; i “1936-1980. Tres generaciones bajo un 
mismo techo” de Jaime Martín a l’Espai d’Art Moritz. 

NOVEMBRE/ 
DESEMBRE
http://agenda.cornella.cat

CANVIS EN LA PROGRAMACIÓ 
CULTURAL DE LA CIUTAT
Donada la situació de rebrots per la Covid-19, 
els espectacles culturals programats a les sales 
municipals (programació de L’Auditori de Cornellà 
i programació Cornellà Escena a les sales Ramon 
Romagosa i Auditori de Sant Ildefons), s’han hagut 
de suspendre temporalment. S’està treballant per a 
buscar alternatives. Al web municipal, així com a les 
xarxes socials de l’Ajuntament de Cornellà, trobareu 
totes les actualitzacions d’aquestes cites culturals.

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

DAVANT L’EMERGÈNCIA; MÉS SERVEIS 
PÚBLICS, MÉS PROTECCIÓ SOCIAL

Han passat moltes coses des de l’últim Cornellà Informa.  
A partir del 12 de març Cornellà va haver de respondre a una 
emergència sanitària sense precedents, l’emergència generada 
per la Covid-19. Mesos més tard seguim adaptant-nos a aquesta 
nova situació, i ho fem recordant a totes les persones que ens 
han deixat per aquesta circumstància i enviant el nostre escalf  
a totes les veïnes i veïns de Cornellà que d’una manera  
o una altra estan patint les conseqüències d’aquesta crisi. 

La resposta davant d’aquesta situació ha estat, i ha de 
continuar sent, conjunta. En línies generals la ciutadania 
de Cornellà ha contribuït de forma cívica i responsable a la 
contenció del virus. Les actituds irresponsables són sempre  
més cridaneres, més visibles, però són minoria a la nostra ciutat. 

L’Ajuntament de Cornellà també va respondre. Primer 
creant una organització excepcional per tractar de localitzar  
i assistir les persones més vulnerables durant el confinament i  
després creant un fons de contingència d’1 milió d’euros i un 
paquet de 70 mesures de protecció social i d’adaptació a la 
nova normalitat. Una resposta que ha estat possible també 
gràcies a la tasca i la professionalitat dels treballadors  
i treballadores municipals. 

Hem de seguir cuidant-nos i cuidant a qui ho necessiti. 
Hem de seguir extremant les precaucions i per això, per 
exemple, els plens municipals continuen sent telemàtics (com 
sempre, es poden seguir en directe o en diferit per Youtube). 

El darrer ple municipal va servir per aprovar inicialment 
el pressupost de l’Ajuntament per l’any 2021. Un pressupost 
que, tot i la incertesa dels ingressos i de les previsions 
econòmiques, manté el compromís, en forma d’inversions, 
per seguir transformant i millorant l’espai públic de la ciutat, 
alhora que permet encetar polítiques que des del grup 
d’En Comú defensem amb força: auditories energètiques a 
més de 100 llars vulnerables, arranjaments i rehabilitacions 
energètiques, més d’1 milió d’euros per a contractacions 
de persones de la ciutat en situació d’atur i per a polítiques 
d’acompanyament i formació per a la reinserció laboral, entre 
moltes altres polítiques que es podran desenvolupar en  
l’àmbit de la intervenció social, urbana i ecològica. 

Un altre pressupost que esperem que s’aprovi aviat  
és el de l’Estat. L’acord entre PSOE i Unidas Podemos-En  
Comú Podem, mostra clarament quina ha de ser la línia de 
les administracions davant una crisi com aquesta: reforçar 
els serveis públics, protegir drets elementals com el dret a 
l’habitatge i apostar per la transició ecològica com a vector 
clau per al nou sistema econòmic que necessitem: més 
sostenible ambientalment, més igualitari i que posi  
la conciliació i les cures al centre. 
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