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Aquest mes d’octubre l’Ajuntament de Cornellà

aprovarà el pressupost per a l'exercici 2023, l’últim

pressupost d’un mandat municipal clarament

marcat per la crisi de la Covid-19 i les diferents

conseqüències de la guerra d’Ucraïna. 

Els Comuns de Cornellà, com sempre, tornem a

situar propostes en clau social i ecològica per fer de

Cornellà una ciutat millor, en aquest cas posant

èmfasi en les polítiques de protecció de la

ciutadania davant la pujada de preus, especialment

de l’energia. 

En aquest sentit, des de l’Àrea de Polítiques Mediambientals i Comunitàries que dirigim impulsem

mesures com les auditories energètiques a més de 100 llars cada any per ajudar a reduir el consum

energètic i millorar l’eficiència a casa. També, davant d’aquest context de canvis en l’activitat

econòmica i el mercat laboral, hem intensificat i diversificat l’acompanyament a la inserció laboral i

l’oferta de formació ocupacional. 



"L'acord de pressupostos del
Govern de l'Estat vol protegir els
més vulnerables davant la inflació"

Però aquest serà un mandat marcat també per les

mesures i avenços socials assolits pel govern de

l’Estat, com les pujades del salari mínim, la reforma del

mercat laboral combatent la temporalitat i l’atur,

l'abaratiment del transport públic, la llei rider, la llei

d’eutanàsia o la regulació dels drets de les

treballadores de la llar, entre altres. 

Aquests pressupostos de l’Estat compten amb una reforma fiscal important. L'impost a les elèctriques,

a la banca i a les grans fortunes acaba amb una injustícia històrica i posa la primera pedra per tenir un

sistema fiscal just i progressiu. Qui més té més pagarà perquè visquin millor els que menys tenen.

Aquesta fiscalitat permet articular mesures socials com el Pla de Xoc de la Dependència, la nova

prestació de criança de 100€ al mes per a famílies amb infants de 0 a 3 anys o l’augment de totes les

pensions (contributives o no).

Mentrestant a la Generalitat continuem amb la paràlisi fruit del conflicte permanent entre les dues

forces polítiques que governaven fins ara la institució i que han estat incapaces de superar l’etapa

“processista”. En Comú Podem des del primer moment ha oferit diàleg i ha presentat propostes que,

malauradament, sovint acaben paralitzades per culpa de l’inacció del Govern. 
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Aquests dies el govern de coalició entre PSOE i Unidas Podemos (En Comú Podem) ha assolit l’acord

de Pressupostos Generals de l’Estat, uns pressupostos per protegir la gent de la inflació, garantir

serveis socials, impulsar nous drets i avançar en la transició ecològica justa.

Catalunya necessita també una aposta social i ecològica com la Llei de Barris Verds que proposem els

Comuns. Els barris com els de Cornellà necessiten inversions per actuacions com la rehabilitació

d’habitatges per a la millora energètica i d’accessibilitat, espais més verds i sostenibles i actuacions de

caire social i ocupacional per a dinamitzar la vida comunitària i econòmica dels nostres barris. 


