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MÉS INVERSIONS ALS BARRIS

A ciutats com Cornellà cal molta inversió pública per reforçar 
la cohesió social, garantir el dret a l’habitatge digne i generar 
oportunitats de progrés social i laboral. Per això, En Comú 
Podem va negociar els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2022 incidint en polítiques socials i 
ambientals però també d’activació econòmica a la nostra 
comarca, com l’impuls del Pacte Nacional per la Indústria o 
millorar la Formació Professional. L’acord dels Comuns amb el 
Govern de la Generalitat ha suposat la provisió de 50 milions 
d’euros per a la creació del dentista públic a Catalunya, 80 
milions per reforçar les polítiques de salut mental i 160 milions 
per recuperar proves diagnòstiques que s’havien deixat de fer 
a causa de la pandèmia.

Aquesta negociació ha portat també un increment important 
de les partides destinades a habitatge públic fins a 1.000 milions 
d’euros. També s’ha avançat en transformació verda amb un 
impuls important d’inversions per a la mobilitat sostenible, la 
creació d’una empresa pública d’energia, la previsió de promoure 
comunitats energètiques arreu del país i el compromís de 
desplegar la Llei de Barris Verds, una de les principals apostes dels 
Comuns, una llei que és una nova versió de la Llei de Barris del 
govern tripartit d’esquerres, per destinar inversions importants a 
millorar la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes de barris com 
Sant Ildefons o Fontsanta-Fatjó. 

La pandèmia de la Covid-19 o els efectes del canvi climàtic 
colpegen amb més intensitat els barris amb menys índex de 
renda i alhora amb més densitat de població. Els barris amb 
edificacions i infraestructures molt antigues pateixen amb més 
mesura totes les conseqüències de l’emergència climàtica: 
més calor durant les onades de calor i més esforç per escalfar 
les llars durant les onades de fred. La llei que proposem els 
Comuns significa apostar per un urbanisme ecològic que lligui 
la rehabilitació residencial i urbana a la transformació social.

La rehabilitació no ha de quedar en una simple 
recuperació arquitectònica sinó que ha de ser també 
funcional i social, dotant els espais dels nostres barris de 
vida econòmica i comunitària, potenciant el sentiment 
de pertinença al lloc, de vida quotidiana, de veïnatge. La 
rehabilitació dels nostres barris ha de permetre també retenir 
població jove de Cornellà i aconseguir més barreja social amb 
iniciatives comunitàries, solidàries, mediambientals i educatives.

Cornellà ha hagut de corregir molts dels efectes de l’urbanisme 
de les dècades 50, 60 i 70, un urbanisme sense cap perspectiva 
social, ni de gènere, ni ambiental. Corregir els errors del passat i 
preparar-nos per a la ciutat del futur són reptes de la gestió del 
present. La nostra aposta passa per una Cornellà d’equipaments 
públics, educatius, sanitaris, comunitaris, d’espais verds accessibles 
a tota la ciutadania, d’infraestructures per a la mobilitat sostenible, 
de dinamització de l’activitat econòmica i una Cornellà amb un 
parc d’habitatges dignes, accessibles i confortables.

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

 900 900 120 Atenció 24 h

 112 Emergències

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones 
Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18 
T. 93 474 28 41 

Guàrdia Urbana de Cornellà 
Rubió i Ors, 65 (Edifici Can Gaya) 
T. 93 377 14 15 (24 h)

Mossos d’Esquadra 
Travessera, 11 
T. 93 255 36 00
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TRÀMITS EN LÍNIA  
SEU ELECTRÒNICA

https://seuelectronica.cornella.cat/

TRUCA’NS!
935 955 093

TENS DUBTES  
TRAMITANT?

Aquí la trobaràs!




