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http://agenda.cornella.cat

PRESSUPOSTOS 2020;
PRIMER PAS DEL MANDAT
El passat 28 d’octubre va tenir lloc l’aprovació inicial dels
pressupostos i de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
Compartim algunes reflexions i sensacions:
Incertesa. Ens trobem amb un pressupost de més de 87
milions d’euros on el 66% dels ingressos provenen de recursos
propis i el 33% de transferències d’altres administracions.
Planeja l’ombra d’una nova recessió econòmica (si és que
havíem sortit de l’anterior) mentre mantenim una situació
incerta respecte als pressupostos de l’Estat i de la Generalitat
i les aportacions que aquestes poden fer als ajuntaments per
atendre les necessitats socials.
Certesa. Però aquesta imprevisibilitat exterior no pot
afectar el funcionament de l’ajuntament i dels serveis que
ha de prestar. Necessitem, per tant, un pressupost robust
socialment, que doni resposta a qui més ho necessita
mitjançant prestacions socials i atenció social integral,
polítiques d’ocupació, polítiques comunitàries i també
iniciatives de dinamització de l’economia local. Aquests
no serien exactament els nostres pressupostos però estem
satisfets amb moltes de les partides que creiem indispensables.
Especialment celebrem que la tarifació social de les escoles
bressol i l’escola municipal de música no genera cap
debat. Hem consolidat un model d’èxit que creiem que s’ha
d’estendre a altres serveis, per exemple incorporant el servei
de menjador de les escoles bressol, per continuar ampliant els
criteris d’equitat en l’accés a serveis municipals.
Repte. Des de l’àrea que ens toca gestionar, l’àrea de
polítiques mediambientals i comunitàries, tenim el repte de
situar l’ajuntament i la ciutat de Cornellà en el camí de la
transició ecològica necessària davant el context d’emergència
climàtica. I ho volem fer amb una visió comunitària, tenint
en compte l’impacte social i de gènere de fenòmens com la
pobresa energètica. En aquest sentit el pressupost municipal
comptarà amb recursos per seguir ampliant les auditories
energètiques i poder intervenir en els domicilis de famílies
vulnerables amb mancances en aquest àmbit.
Somni. Tenim la il·lusió de començar a veure en aquest
mandat Can Bagaria amb vida, amb molta vida social, cultural,
artística i comunitària. Creiem en la cultura, l’educació i l’art
com a eines potents d’empoderament ciutadà. Calen molts
recursos, i necessitem la implicació d’altres administracions,
però tant de bo aviat puguem veure la nova escola de música
funcionant i seguir teixint una xarxa d’equipaments que són
patrimoni de la nostra història i que ara tenen una nova vida
al servei de la ciutadania, com són el Palau de Can Mercader,
Can Suris (Citilab), Can Maragall i Can Bagaria.
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

LA MOSTRA DEL CÒMIC
ES CONSOLIDA A CORNELLÀ
Cornellà viu immersa aquests dies en el món del
còmic, un esdeveniment cultural que ja fa 35 anys
que se celebra a la nostra ciutat. Al llarg del mes
de novembre podreu trobar exposicions, xerrades
i un munt d’activitats sobre els còmics en centres
cívics, instituts, biblioteques, museus, comerços,
mercats, entitats… Un dels plats forts de la Mostra
és l’exposició dels guanyadors i finalistes del 35è
Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà” al Castell.
Consulta tota la programació a
www.cornella.cat/ca/mostradelcomic.asp

ELS PINTORS DE CORNELLÀ
TORNEN PER NADAL
A les portes de les festes nadalenques, el Castell
acollirà la XIV Mostra del Grup de Pintors de Cornellà,
del 10 de desembre (inauguració a les 20 hores) fins
al 26 de gener. Fidels a la seva cita, diferents artistes
locals mostraran les seves obres i contribuiran a
omplir d’activitat i festa el programa nadalenc de
la ciutat. La mostra recull una trentena d’obres que
representen el treball de tot un any i on es poden
observar diverses temàtiques i tècniques, com
pintura a l’oli o aquarel·la, així com trobar referents
coneguts: persones, llocs, o indrets de la ciutat.

‘UN DIBUIX MISTERIÓS’,
NOU CONTE DE REIS
Aviat, tots els nens i nenes de la ciutat podreu
gaudir d’un nou conte de la Nit de Reis 2020.
Enguany, porta per títol “Un dibuix misteriós” i
l’ha escrit Júlia Tardà Fernández. La presentació
serà dimecres 11 de desembre, a les 18 hores, al
Castell de Cornellà. Com sempre, podreu personalitzar el vostre conte i acolorir les il·lustracions
que han estat creades per Carole Edet.

