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Per un any de prosperitat.
Claudio Carmona, Tinent d’Alcalde de Polítiques Mediambientals i Comunitàries i
Portaveu d’En Comú Movem Cornellà

El Ple Municipal de Cornellà va aprovar la denominació de les noves biblioteques
dels barris de Fontsanta-Fatjó i Almeda que tot just ultimen els últims detalls abans
d'obrir-se a tota la ciutadania. Els noms triats són Clara Campoamor i Teresa
Pàmies i per al nostre grup és motiu d'orgull que dos equipaments tan importants
com aquests portin el nom de dones referents, és molt important visibilitzar
figures femenines referents en diferents àmbits, fins ara arraconades a un segon
terme d'exposició i reconeixement públic.

La Clara Campoamor va ser una advocada, escriptora i activista política que va
passar la història com a gran defensora del sufragi universal femení. Una
republicana i demòcrata convençuda, precursora en la lluita contra els privilegis
dels homes i defensora d'una societat més igualitària.

La Teresa Pàmies va ser una lluitadora infatigable. Exiliada republicana que va
col·laborar activament amb la Resistència Francesa. Una gran escriptora i una
dona referent dintre de l'esquerra catalana i espanyola, que va exercir el
feminisme i va abanderar la llibertat en èpoques molt crues per defensar aquests
dos valors fins i tot dintre de la mateixa esquerra. Dirigent de les Joventuts
Socialistes Unificades de Catalunya. Va rebre importants distincions com el Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes, la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or al Mèrit
Artístic de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquest passat mes de novembre també vam celebrar la posada en marxa
d'Habitatge Metròpolis Barcelona l'operador impulsat per l'Àrea Metropolitana de
Barcelona per a construir habitatges de lloguer assequible. Aquesta empresa
construirà 4.500 habitatges de lloguer en els pròxims 8 anys. Després d'anys i
anys d'inacció de la Generalitat, l'administració competent en matèria d'habitatge,
l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona articulen aquest instrument per facilitar l'accés a
una vivenda digna amb uns habitatges que sempre mantindran la titularitat pública
i, per tant, es conservaran com a equipaments al servei d'aquest dret
constitucionalment reconegut.
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Per últim, desitjar a tota la ciutadania de Cornellà unes bones festes. Desitgem que
pugueu gaudir d'aquestes dates en companyia de familiars i amics i amigues. Us
desitgem que el 2022 sigui un any de prosperitat i que deixem enrere aquesta
maleïda pandèmia. Mentrestant seguirem defensant la sanitat pública i els drets
socials i ambientals per transitar cap aquest món més just i sostenible.
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