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LES AULES D’ESTUDI SERAN 
OBERTES FINS EL 9 DE FEBRER
Estudiar en un ambient tranquil i còmode en època 
d’exàmens és una de les finalitats de les Aules 
d’Estudi de Cornellà. Fins al 9 de febrer els estudiants 
podran triar entre les aules habilitades al C. C. Joan 
N. García-Nieto, la biblioteca Marta Mata i el Centre 
Cívic de Sant Ildefons. L’horari d’obertura és: divendres, 
de 20 a 24 hores, i dissabtes i diumenges, de 10 a 
14 h i de 16 a 24 h, excepte el Centre Cívic de 
Sant Ildefons, que només obre el cap de setmana. 
També es pot utilitzar l’altra aula oberta tot l’any 
al Citilab, cada dia de la setmana, les 24 hores.

GENER/ 
FEBRER
http://agenda.cornella.cat

JA A LA VENDA ENTRADES 
DEL CORNELLÀ ESCÈNICA 
Les entrades de la nova programació del Cornellà 
Escènica són a la venda, no et quedis sense la 
teva! La música de Manel, Egon Soda, Anthus, o les 
interpretacions d’Alberto Sanjuan, Àurea Márquez, 
Clara Segura, Bruno Oro, Ramon Madaula, Joan 
Pera, Josep Maria Pou… trobareu totes aquestes 
opcions a les noves programacions de teatre 
i música de l’Ajuntament de Cornellà i de 
L’Auditori per al primer semestre de 2020.
http://www.queferacornella.cat/entrades/

NOVES ACTIVITATS A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES
2020 s’inicia a la Xarxa de Biblioteques de Cornellà amb 
propostes per a tota la família. Es tornen a programar 
les tardes de contes i tallers per als més petits el 
dimecres i el divendres, a les 18 h a les tres biblioteques. 
També comença l’activitat dels clubs de lectura i els 
“dissabtes familiars”. Presentacions de llibres, xerrades, 
converses en anglès, exposicions i moltes propostes més 
omplen cada mes aquests equipaments municipals.
Consulta tota la informació a  
https://biblioteques.cornella.cat/

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

2020: UN GOVERN VALENT I 
COMPROMÈS SOCIALMENT

Iniciem el 2020 amb un nou govern progressista a l’Estat, 
el primer govern de coalició des de la restauració de la 
democràcia. S’obre una nova etapa d’esperança i il·lusió que 
ha de deixar enrere una dècada de retallades i incertesa.

Malauradament aquest govern format per PSOE i Unidas 
Podemos - En Comú Podem, no ho tindrà gens fàcil. El debat 
d’investidura ja ens ha mostrat que l’oposició de la dreta i 
l’ultra-dreta serà ferotge i deslleial. En qualsevol país democràtic 
l’oposició desitjaria sort i encerts, des de la discrepància, desitjant 
el millor pel país. Però a Espanya la dreta encara no ha paït 
que el país no és seu, que les institucions democràtiques i els 
procediments s’han de respectar també quan ells no governen i 
que la pluralitat no és debilitat, és riquesa. 

La dreta espanyola reclama un govern “constitucionalista” 
fent servir aquest terme de forma buida i fins i tot demagògica. 
Perquè la Constitució només la recorden per allò que els 
hi interessa. La gent comuna i treballadora de ciutats com 
Cornellà reclamem un govern realment “constitucionalista”, 
és a dir, que es comprometi a fer complir l’article 47 de la 
Constitució, aquell que diu que “tots els espanyols tenen dret 
a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics 
promouran les condicions necessàries i establiran les normes 
pertinents per tal de fer efectiu aquest dret”.

Sí, volem un govern compromès en fer complir la 
Constitució, també l’article 45 quan reconeix el dret de tots 
els espanyols i les espanyoles a gaudir d’un medi ambient 
adequat, el 43 que reconeix el dret a la protecció de la 
salut o el 27 que reconeix el dret a l’educació. En tot això 
volem un govern radicalment “constitucionalista”. Per tot 
això esperonem el nou executiu a portar a terme els acords 
programàtics assolits en la direcció de la transformació 
social, ecològica i feminista que Espanya necessita després 
d’anys de retallades i retrocés social. Els ciutadans i les 
ciutadanes de municipis com Cornellà necessiten les mesures 
anunciades com la derogació de la reforma laboral, una nova 
política d’habitatge, un bon finançament per a les polítiques 
de dependència o garantir unes pensions justes. També caldrà 
una reforma fiscal perquè pagui més qui més té, i treballar 
per reduir la bretxa salarial o altres mesures com equiparar els 
permisos de paternitat i maternitat.

Efectivament reclamem un govern valent, compromès 
amb la justícia social, que a partir de la intervenció pública 
i la regulació dels mercats protegeixi els drets socials de 
la ciutadania i generi noves oportunitats impulsant una 
transició cap a una economia social, verda i feminista. 

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


