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AGENDA SOCIAL I URBANA PER ENFORTIR LA COMUNITAT

ANTECEDENTS/ LA FEINA FETA

L’acció municipal a Cornellà de Llobregat té una llarga trajectòria en el disseny i
l’impuls de polítiques de progrés per a la consecució de la igualtat efectiva i la
cohesió social. Aquestes polítiques s’han concretat en la generació d’instruments
de concertació i gestió que han permès establir plans d’actuació i programes per
reduir desigualtats en els àmbits de l’educació, les polítiques de gènere, la
integració social dels diferents col·lectius de la nostra ciutat, el desenvolupament
econòmic, la millora ambiental, la convivència, l’urbanisme sostenible, el civisme
i els valors comunitaris. La gestió d’aquests projectes ha comptat amb la
participació activa d’entitats socials, centres públics educatius, sindicats, agents
econòmics i la majoria dels grups municipals de la ciutat. El seu compromís i el
seu paper de corresponsabilitat han estat cabdals en l’elaboració dels objectius i
l’assoliment dels programes d’acció.
Com a resposta als greus efectes de la crisi econòmica del 2008, des de l’inici es
va dinamitzar i articular una àmplia reflexió amb la participació activa dels actors
socials i econòmics, que va fructificar en grans consensos a l’entorn de l’Acord
Social Contra la Crisi a Cornellà i, posteriorment, l’Aliança Cívica contra la Pobresa.
Aquests acords configuraven un espai de concertació per desenvolupar accions
multisectorials que permetessin fer front a la crisi econòmica, a partir del consens
i de la corresponsabilitat. L’acord tenia com a objectiu màxim reduir i pal·liar els
efectes més adversos de la recessió econòmica.
La magnitud del treball realitzat es reflecteix en alguns dels projectes que inclou
l’Acord Social Contra la Crisi a Cornellà: la creació de la Botiga Solidària amb
l’objectiu de dignificar el lliurament d’aliments a famílies i persones vulnerables,
amb la col·laboració d’entitats veïnals i socials i voluntaris i voluntàries, ajudant
a centenars de ciutadans i ciutadanes de la ciutat; la instauració de l’Oficina de
Mediació Hipotecària, amb la col·laboració de la Federació d’Associacions de Veïns
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de Cornellà, que ha permès aturar més de 500 desnonaments; els Plans de Xoc
contra l’Atur, que han afavorit la contractació de més de 3.000 persones des de la
seva instauració; la creació d’Ajuts per a Estudiants amb Talent i famílies amb
recursos insuficients per facilitar l’ingrés dels joves a les universitats, o la creació
de la Quota Zero per a Emprenedors, per estimular la generació de nova activitat
econòmica a la ciutat.
Una altra resposta als greus efectes de la crisi econòmica ha estat l’impuls de
diferents jornades sobre la pobresa que tenien com a finalitat ajudar a les famílies
a viure de forma digna, pal·liant els efectes de la crisi. Aquesta resposta també
s’ha constituït teixint aliances entre el Govern municipal, les entitats socials,
associacions i ciutadania en general. Com a resultat d’aquestes jornades es va
consolidar l’Aliança Cívica contra la Pobresa, per actuar contra l’exclusió social
dels col·lectius més vulnerables: en conseqüència, combatre l’empobriment
d’una part de la nostra població i evitar l’augment de les desigualtats socials.
Algunes de les accions dutes a terme són: la creació d’un Pla de Millora de Rendes
Baixes per complementar els ingressos de persones amb contracte de treball que
no poden atendre les seves necessitats; l’ampliació dels casals d’estiu per garantir
una bona nutrició dels infants en els períodes no lectius; l’Oficina d’Eficiència
Energètica per analitzar i gestionar els projectes o programes de forma transversal
encaminats a la reducció de la despesa generada a través de diferents
mecanismes i donar ajuts a les persones vulnerables, així com l’augment del parc
d’habitatge social per atendre la demanda de lloguer social, a través de procediments
com el lloguer d’habitatges de particulars o grans tenidors.
Sempre hem defensat que el principal patrimoni de Cornellà el conformen les
persones. En conseqüència, tenim present que la nostra principal prioritat ha de
ser la dignitat de les persones, el seu benestar, les seves oportunitats per
progressar, l’educació i la cultura com a motors de coneixement, i el foment del
respecte plural i cívic, articulant el combat contra les desigualtats entorn al nostre
principal objectiu: que ningú es quedi enrere

en la creació d’una ciutat

cohesionada, viva, culta, sostenible i integradora. Com a resultat s’han creat dos
projectes municipals, Cornellà Natura i Cornellà Humana, que impliquen la
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suma de tots els esforços, institucionals i del món associatiu de la ciutat, per
intervenir en un procés de transformació sostenible de l’espai públic i un
enfortiment de la ciutat com a espai humà.
Cornellà Humana, s’ha estructurat al voltant dels següents objectius:
La cohesió, amb projectes comunitaris com el programa Educar per Créixer, per tal
d’actuar en l’àmbit no reglat de l’educació, amb la participació dels actors
educatius de la ciutat, reforçant el coneixement i l’expertesa. Un projecte
aglutinador va ser la contractació de professors per fer l’estudi assistit. En aquest
programa han participat més de 6.000 alumnes i han col·laborat diverses entitats
de la ciutat. També hi trobem el projecte Escola Esportiva Social, per promocionar
la pràctica de l’esport entre els nens i les nenes d’educació primària i secundària,
aprofitant les instal·lacions municipals d’arreu de la ciutat.
El coneixement, mitjançant programes com la Universitat d’Estiu de les Dones,
primera experiència a Catalunya de formació superior en igualtat de gènere, fora
dels estudis dirigits a titulats superiors, organitzada per aquest Ajuntament amb
la col·laboració de la Universitat de Barcelona.
La convivència, a través de programes com Cornellà pel Civisme, un recull de
campanyes de sensibilització i educació cívica, per conscienciar la població sobre
les obligacions i els drets que té tothom per aconseguir una millor convivència
veïnal i alhora fer un bon ús dels espais públics.
La corresponsabilitat, com a eina de formació, promoció de la participació
conscient i responsable dels ciutadans amb el programa Cornellà Valors, projecte
aprovat pel Consell de Ciutat, destinat a promoure la implicació de la ciutadania
en projectes de divulgació i sensibilització en valors per tal de recuperar,
mantenir i transmetre a les noves generacions principis que ens ajudaran a
millorar a nivell personal i comunitari.
En definitiva, totes aquestes iniciatives han contribuït de manera clara i directa
en el desenvolupament de polítiques que tenien com a principal objectiu millorar
les condicions de vida de les persones de la ciutat. Totes elles conformen una
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experiència sòlida que forma part dels pilars Cornellà Natura i Cornellà Humana,
motors de transformació que pretenen naturalitzar la ciutat per humanitzar-la, i
humanitzar la ciutat per naturalitzar-la.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

En els moments actuals, la crisi humanitària originada per l'expansió de la Covid19 i
les seves conseqüències sanitàries, socials i econòmiques plantegen reptes i
problemàtiques sense precedents. Aquesta excepcional situació ens interpel·la a
continuar construint consensos amplis, concertant nous acords, i a treballar adaptantnos a la complexitat de l'estat actual. El nostre objectiu segueix sent el mateix:
defensar les nostres bases i alhora afrontar els reptes del futur en pro d’una comunitat
integrada i cohesionada.
Hem de tenir present que els acords socials realitzats són la referència a seguir i
permeten constituir la creació d’un nou espai per a la reflexió, el debat i la
proposició d’iniciatives per tal de construir i elaborar programes i projectes que
conformin un nou acord. Aquest nou àmbit de concertació ha de caracteritzar-se
per mantenir una forta aliança, un ampli consens i la màxima col·laboració i
implicació de tots els seus actors institucionals i comunitaris en el
desenvolupament de programes socials i de reactivació econòmica.
És evident que les prioritats han estat alterades, però els objectius de
sostenibilitat, benestar, coneixement i capital social i comunitari continuen
presents en el nostre horitzó de transformació. L’Ajuntament, en col·laboració
amb les entitats de la ciutat i la participació de la ciutadania activa, ha d’impulsar
i assentar les línies estratègiques per dissenyar una agenda ciutadana que, en
primer lloc, afronti aquesta crisi i, al mateix temps, abordi les noves realitats i
demandes de canvi.
L’Ajuntament, amb una clara voluntat de seguir apostant pels consensos,
essència protagonista en tots els acords, i amb una acció decidida per sumar
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implicació i construcció d’una ciutat entre tothom i per a tothom, pretén fer
pedagogia i intercanvi d’experiències, impulsar valors com el civisme, la
cooperació, l’esforç, l’entusiasme, la il·lusió, la tolerància i el respecte, entre
d’altres, per avançar-nos i fer front a les necessitats a què s’haurà de donar
resposta en l’actualitat i en els propers anys. No ens podem aturar, i ningú no es
pot quedar enrere.
La creació de l’Agenda Social i Urbana per enfortir la comunitat és l’agenda de
la ciutat orientada a la construcció del futur, oberta cap a la ciutadania, les
formacions polítiques i els agents socials i econòmics compromesos amb la ciutat,
tant a títol col·lectiu com a títol individual, per abordar un anhel comú de
recuperar, enfortir i millorar les nostres fortaleses.

ACTUAR PER ENFORTIR

Ara estem en un present, amb la presència imprevista de símptomes socials i
econòmics, alguns de coneguts i d’altres de totalment desconeguts, que ens
interpel·la a assumir el repte de com gestionar el període conjuntural i, a la
vegada, a intuir el que s’esdevindrà. Un desafiament que és complex i que, fins
i tot, pot ser contradictori. Per aquest motiu, conscients que les dinàmiques
socials mai no descansen, i que les certeses es difuminen més ràpidament que el
temps dedicat a la seva construcció, la definició dels objectius a desenvolupar ha
de tenir una base de referència, fruit del nostre coneixement i de la nostra
experiència col·lectiva. Aquests tres àmbits que proposem mantenen la seva
vigència i permeten la seva adaptació a l’actual situació, immediata i a mig
termini, i aglutinen una proposta pensada en actuar per enfortir la comunitat
amb les majors garanties possibles i reduir l’impacte d’aquesta crisi sobre la vida
social i sobre el futur econòmic de la nostra ciutat.
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Cornellà Humana
La política social sempre ha tingut una posició preeminent en el conjunt de
l’activitat política d’aquest govern. Fer política social és gestionar el dia a dia de
la ciutadania, i vetllar pel seu benestar a través de l’acció social és incidir en la
defensa dels valors, de l’educació, de la cultura, de la igualtat de gènere, de la
convivència, de la seguretat i de la integració dels ciutadans i les ciutadanes de
Cornellà dins la comunitat.
L’educació és l’eina per aconseguir l’equitat, per vèncer les desigualtats, per
donar oportunitats, apostant per posar en valor el talent i la innovació, alhora
que també la formació, al llarg de la vida. Com a ciutat que vol transformar la
vida de les persones i cohesionar socialment el territori Cornellà compta amb la
seva comunitat educativa, i també amb les entitats i les persones implicades en el
projecte de Ciutat Educadora.

La igualtat de gènere, la mirada feminista i el compromís amb els valors de
respecte i igualtat són intrínsecs de la nostra ciutat. Ens cal feminitzar la ciutat, el
seu llenguatge i les seves relacions, incorporant-hi la mirada i la forma de ser de
les dones i transmetent com a finalitat última els valors de respecte i igualtat a les
futures generacions.
La convivència i el civisme han de ser àmbits clau d’actuació per contribuir a un
ús adequat de l’espai públic, potenciar la integració, millorar la convivència i
garantir la cohesió social. En definitiva, s’ha de promoure el foment d’actituds
cíviques a l’espai públic.
El diàleg és el millor instrument per resoldre o per prevenir qualsevol conflicte
d’una societat. Les polítiques preventives de mediació ciutadana i seguretat s’han
d’implementar per part de l’Ajuntament oferint un assessorament i una
intervenció neutral i confidencial per fomentar la conversa i l’ús de la paraula.
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L’Ajuntament ha de propiciar i afavorir un ambient d’integració dels ciutadans
dins la comunitat, activant un conjunt d’accions i recursos que responguin a les
necessitats inicials de formació i informació cap a les persones nouvingudes.
La configuració de l’esport i la cultura com a eixos de cohesió social i creixement
personal serà un factor clau no només en la realització de projectes clau de
cohesió social, sinó que ens permetrà poder contagiar els valors que es desprenen
d’aquests àmbits al conjunt de la ciutadania.
La conservació del patrimoni arquitectònic i cultural de la ciutat ha d’ocupar una
posició principal en el dia a dia de l’activitat de l’Ajuntament. La difusió del
patrimoni històric local i de les actuacions en matèria de conservació i restauració
del patrimoni oferiran una visió important sobre el passat i el present de la ciutat
de cara a planificar-ne i dissenyar-ne el futur.

Cornellà Natura
El projecte estratègic Cornellà Natura té com a objectiu principal naturalitzar la
ciutat, posant en relleu els valors ambientals, socials i paisatgístics i, com a
finalitat última, humanitzar-la. La naturalització de la ciutat i la cerca d’espais
per respirar i compartir constituiran un dels reptes principals del present i del
futur. Hem de seguir treballant per aconseguir el màxim de superfície verda i
treballar-ne la connectivitat.
El reforçament de les polítiques de foment del reciclatge constituirà un dels eixos
clau per a la consecució d’una millora de la qualitat ambiental de la nostra ciutat.
La millora de la recollida selectiva, potenciant projectes com la Re-Parada o les
deixalleries de la ciutat, serà fonamental per a la consecució dels objectius en
matèria de reciclatge, reduint els residus en origen.
Renovar la qualitat ambiental implica, de manera directa, per una banda, la
gestió integral de l’aire, actuant sobre determinats fons de contaminació implícita
en matèria de trànsit, i per l’altra, el foment de la mobilitat sostenible, concentrat
en la recuperació d’espais per als vianants i per a l’ús de mitjans de transport no
contaminants. La limitació de la circulació dels vehicles contaminants és avui dia
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una mesura en pràctica per afavorir la millora de la qualitat de l’aire. Hem
d’incidir en l’espai públic per afavorir la circulació del vianant i vetllar per la seva
seguretat, per pacificar i convertir en zona de vianants els carrers i per fomentar
l’ús del transport públic i de la bicicleta. Tant en l’actualitat com per al futur, la
gestió dels efectes contaminants serà primordial per a la consecució d’un entorn
agradable, tranquil i segur.
L’impuls a la transició cap un nou model energètic més sostenible basat en
energies renovables, que col·loqui l’estalvi d’energia i la millora de l’eficiència
energètica de la nostra ciutat en un lloc preeminent, constitueix un pas endavant
ferm cap a la humanització de la ciutat i la cura del medi ambient.

Cornellà Activa
La nostra ciutat, els darrers anys, s’ha vist transformada amb la vertebració d’una
sèrie de canvis que han vist els seus reflexos en la millora de les comunicacions
estratègiques i el desenvolupament sostenible. Aquests canvis requereixen una
forta implicació en el planejament com a instrument bàsic per a la preparació de
la ciutat del futur. L’amplitud de mires cap al futur i dels projectes cap a l’exterior
determina incidir en la necessitat de treballar per la consecució d’una ciutat
atractiva per els veïns i veïnes actuals i futurs i per al sector empresarial, que
detecta en la nostra ciutat una ubicació ideal per assentar les bases del seu
projecte per consolidar-se i créixer.
La planificació del desenvolupament habitacional de la ciutat s’ha de portar a
terme tenint present una sèrie de factors, com l’accessibilitat, la conservació, el
manteniment, la sostenibilitat i el finançament. No obstant això, s’ha de tenir en
consideració que la construcció de nous habitatges pugui facilitar l’acollida de
les demandes de la població en compliment de les seves diferents necessitats,
sense obviar la concordança dels projectes amb les bases que permetin la
sostenibilitat de la ciutat.
La millora de les infraestructures, dels equipaments i dels serveis públics ha
d’ocupar una posició primordial en la planificació urbanística de la ciutat.
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Aquests àmbits són fonamentals per afavorir l’increment del nivell de vida dels
veïns i les veïnes de la ciutat, així com la cohesió social.
Aquests àmbits d’acció s’han d’acompanyar d’una millora dels serveis de
manteniment de l’espai públic de la ciutat, amb el suport de les campanyes
actives per fomentar el civisme en la ciutadania.
El foment de l’activitat econòmica i comercial tradicional de Cornellà és
primordial en la planificació i el desenvolupament de la ciutat, en l’actualitat i en
el futur.

OBJECTIUS I PRIMERES ACTUACIONS

Pobresa
a. Reforçar l’atenció dels Serveis Socials a les famílies amb infants en situació
de pobresa, tant amb ajuts finalistes, com són els complements de beques
de menjador, aparells de salut i activitats de lleure educatiu, entre d’altres,
com amb suport i acompanyament a la seva tasca parental.
b. Promoure un sistema estable d’ajuts per a famílies amb infants sota el
llindar de la pobresa.
c. Garantir els subministraments bàsics als veïns i veïnes de la ciutat.
Aprofundir en els objectius d’apoderament contra la pobresa energètica,
fomentant projectes de caire comunitari.
d. Assegurar una alimentació suficient per a les persones vulnerables durant
tot l’any.
e. Assolir de manera efectiva l’accés universal als serveis energètics, acabant
amb els casos de pobresa energètica.
f. Estimular la creació de mesures per reduir la taxa de risc de pobresa en el
treball i la precarietat laboral.
g. Establir nous projectes de subvenció directa a la contractació a fi
d’assegurar creació d’ocupació de qualitat.
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h. Treballar en la cerca d’alternatives a les necessitats residencials de les
persones que perden la seva llar.
i. Detectar les necessitats d’acompanyament educatiu fora de l’horari escolar
i impulsar programes contra l’absentisme i el baix rendiment curricular.
j.

Posar en marxa accions amb d’altres administracions per afrontar la bretxa
digital a escoles i instituts.

k. Actuar sobre la feminització de la pobresa i la vulnerabilitat de les famílies
monoparentals.
Salut, benestar social i solitud
a. Compactar la diversitat d’ajuts i de prestacions existents en l’àmbit de la
intervenció social per avançar cap a una atenció més holística i integral de la
persona. Redactar un document de refosa

normativa que contempli el

conjunt de mesures socials i l’accés a elles.
b. Promoure una alimentació sana, nutritiva i suficient, per tal de combatre la
malnutrició.
c. Fomentar hàbits saludables i impulsar programes de foment i promoció de
la salut individual i comunitària.
d. Fomentar els estils de vida saludables –i, en especial, l’envelliment actiu- per
mantenir la gent sana en la vellesa.
e. Gestionar el benefici del silenci a la ciutat.
f. Atenció i promoció del benestar d’infants i joves.
g. Col·laborar en la resolució de situacions de conflicte.
h. Millorar els serveis de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida
quotidiana de la gent gran i les persones amb diversitat funcional o trastorns
mentals.
i. Dissenyar i executar projectes que fomentin l’autonomia personal i
contribueixin a l’enfortiment de la xarxa relacional de les persones grans i la
seva participació social per tal de prevenir la solitud i l’aïllament.
j.

Impulsar una estratègia contra la solitud no desitjada de les persones, per tal
de prevenir i combatre'n les conseqüències.

k. Constituir la Taula de Salut Mental de Cornellà de Llobregat.
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l. Impulsar l’elaboració del Pla d’acció de la Taula de Salut Comunitària de
Cornellà.

Educació
a. Garantir els serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys.
b. Contribuir a garantir la qualitat de l’educació obligatòria.
c. Fomentar l’aprenentatge de competències per a un entorn canviant, que
requereix adaptabilitat i rapidesa, treball en equip, gestió de la informació,
pensament crític, capacitat de comunicació i resolució de problemes.
d. Reforçar la detecció primerenca de les dificultats d’aprenentatge i aplicar
mecanismes d’acompanyament i reforç personalitzats.
e. Fomentar la coeducació en tots els nivells educatius.
f. Contribuir a la universalització de l’assoliment dels estudis secundaris
superiors.
g. Promoure l’educació sobre la base dels pilars de la cultura de la pau, la
llibertat, la solidaritat, la tolerància, els drets humans, la igualtat de gènere i
el respecte per la diversitat cultural.
h. Estimular l’aprenentatge i la formació al llarg de la vida.
i. Fomentar la creació cultural en el jovent.
j.

Continuar apostant per la innovació educativa i la formació en robòtica,
tecnologia i ciència d’infants i joves.

k. Crear un pla per a la detecció de capacitats i de talent a la ciutat.
l. Impulsar la creació d’un programa de mentoria de Cornellà.
m. Implantar un itinerari formatiu i d’inserció específic (IFE) per a alumnes amb
necessitats educatives específiques en l’educació post obligatòria. Vetllar pel
reforç d’una oferta educativa inclusiva, dins i fora de l’horari lectiu.

Igualtat de gènere
a. Promoure programes que contribueixin a erradicar la violència masclista en
totes les seves formes.
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b. Implicació en la lluita per reduir la bretxa salarial entre homes i dones
abordant-ne les múltiples causes.
c. Fomentar la corresponsabilitat entre homes i dones respecte als treballs
domèstics i la cura dels infants.
d. Erradicar les estructures culturals sexistes a través de la implicació de tots els
agents socials i els mitjans de comunicació.
e. Potenciar la perspectiva de gènere en el disseny urbà.
f. Potenciar la igualtat d’oportunitats i prevenir les situacions de violència
masclista i de discriminació per raó de sexe a la ciutat.
g. Fomentar la creació de mecanismes de participació activa de les dones en
àmbits de la cultura i de l’educació a la ciutat.
h. Posar en valor el talent de les dones de la ciutat i els lideratges femenins en
sectors econòmics, socials, educatius i culturals.
i. Promoure un pla d’usos del temps igualitaris en el foment de la conciliació i
el repartiment equitatiu de les tasques domèstiques i de cura.
j.

Destacar les empreses i els sectors econòmics del municipi que impulsen
accions i plans d’igualtat de gènere.

Activitat econòmica
a. Impulsar l’economia circular i reconèixer l’economia col·laborativa en el
sistema econòmic actual.
b. Atraure talent i facilitar un entorn per donar suport a autònoms i
microempreses.
c. Facilitar suport logístic als projectes i les activitats promoguts per estudiants,
aturats, emprenedors i microempreses.
d. Difondre experiències i projectes col·lectius oberts.
e. Donar suport a projectes i activitats promoguts per ciutadans, associacions i
entitats, comunitat educativa, administració pública i universitat.
f. Incidir en la creació d’ocupació mitjançant la col·laboració amb cooperatives
i el foment de les iniciatives d’economia social i solidària.
g. Informar, orientar, assessorar i derivar els joves en les seves propostes
d’emprenedoria en qualsevol dels àmbits.
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h. Promoure el reconeixement social i la valoració econòmica del treball de
cures fomentant la formació professional en aquest àmbit, establint acords
amb empreses que abasteixen aquest sector per fomentar contractacions
estables i de qualitat.
i. Impulsar projectes de lluita contra l’atur i de foment de la formació
professional, amb empreses d’inserció presents al territori.
j.

Impulsar plans d’ocupació que permetin la recuperació d’ocupabilitat i
alhora orientin cap a l’aprenentatge d’un ofici, establint el vincle amb el
mercat laboral de persones en risc d’exclusió social.

Ciutat inclusiva i segura
a. Impulsar polítiques de suport a les famílies per evitar l’exclusió social.
b. Fomentar i col·laborar en la generació de programes de foment de l’ocupació
i la millora de l’ocupació per a joves, adults amb fills a càrrec, persones amb
diversitat funcional i/o trastorns mentals, majors de 50 anys i persones
aturades de molt llarga durada.
c. Promoure la millora de competències i l’accés a la formació per a l’ocupació
dels col·lectius que més ho necessiten.
d. Ampliar l’oferta de projectes d’atenció a aturats de llarga durada, en
col·laboració amb els agents socials presents al territori.
e. Contribuir a poder garantir una educació de qualitat per a les persones amb
diversitat funcional, així com formar-los per a l’accés al món laboral i per a
la participació social.
f. Prioritzar la lluita contra l’atur juvenil i de llarga durada.
g. Col·laborar en actuacions encaminades a reduir la taxa d’abandonament
escolar prematur, i consolidar els programes de noves oportunitats

en

l’àmbit educatiu i formatiu.
h. Promoure la cohesió social d’una societat diversa.
i. Reduir els índexs de delinqüència i la percepció d’inseguretat, augmentar el
grau de convivència i cohesió social assolit.
j.

Facilitar la integració plena dels ciutadans i ciutadanes immigrants.

k. Aconseguir reduir l’incivisme a l’espai públic.
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l. Promoure la integració a la ciutat dels animals de companyia mitjançant el
foment d’una tinença responsable que vetlli pel benestar animal i el civisme.
m. Impulsar un pla de senyalització de la ciutat amb pictogrames inclusius en
col·laboració amb associacions i famílies amb infants amb necessitats
educatives específiques.
n. Avançar en el disseny i en les avaluacions dels camins escolars segurs.

Cornellà Natura
a. Reduir la precarietat energètica
b. Fomentar l’autoproducció i l’autoconsum d’electricitat d’origen renovable.
c. Dissenyar projectes encaminats a la reducció del transport privat per la
ciutat.
d. Promoure la sostenibilitat de la ciutat.
e. Concebre els espais verds com una infraestructura urbana de primer ordre,
proveïdora dels serveis ecosistèmics imprescindibles per a una ciutat
saludable i sostenible.
f. Garantir la mobilitat de la població.
g. Implementar una dotació adequada d’espais verds per al benestar de la
població urbana.
h. Millora de la qualitat de l’aire per garantir la salut de la població.
i. Incrementar la recollida selectiva de les diverses fraccions de residus,
establint objectius ambiciosos i aplicant els instruments més adequats per
generar canvis de comportament de la població en aquest àmbit.
j.

Promoure la prevenció de residus mitjançant el foment de la reparació i la
reutilització.

k. Millorar la sostenibilitat de les activitats, els edificis i els equipaments
municipals, promovent l’eficiència energètica i reduint la generació de
residus.
l. Treballar per reduir la contaminació acústica de la ciutat.
m. Incentivar projectes que facilitin el

trànsit de determinades activitats

econòmiques cap a economies circulars.
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n. Desenvolupar la infraestructura verda en l’ordenació del territori i la
planificació urbanística.

Habitatge
a. Facilitar l’accés a l’habitatge mitjançant una oferta d’habitatge social i
d’habitatge públic de lloguer accessible.
b. Fomentar la rehabilitació d’habitatges per fer-los més accessibles i
sostenibles.
c. Promoure unes condicions econòmiques que permetin realitzar polítiques
destinades a habitatge assequible de lloguer o de compra.
d. Potenciar mecanismes de mediació i intervenció pública per facilitar l’accés
de la ciutadania als pisos buits existents dins del mercat de l’habitatge a
preus assequibles de lloguer.
e. Col·laborar amb altres administracions en la promoció d’habitatges de
lloguer social.

ESTRUCTURA
El Plenari per impulsar l’Agenda social i urbana per enfortir la comunitat
el constitueixen:
- els representants de cadascuna de les entitats i organitzacions signants de
l’Acord Social 2016-2020.
- un representant de les formacions polítiques amb representació al Ple
Municipal adherides a aquest acord.
- dos representants de les associacions de veïns i veïnes, de les associacions
de mares i pares de la ciutat, del Consell Escolar municipal i dels consells
de participació sectorials municipals.
- els membres del Consell de Ciutat.
La seva comesa és vetllar pel desenvolupament, l’impuls, el seguiment i
l’anàlisi dels objectius i les mesures recollits en aquest document, en el
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marc d’un espai de diàleg, de pluralitat i de cercar el màxim consens
possible, que sens dubte ha de repercutir en l’èxit de les mesures.
A banda del plenari, es constituiran una comissió permanent i els consells
sectorials.
Els representants de cada entitat, empresa o organització podran
adscriure’s als consells sectorials en què vulguin participar.
Per garantir el funcionament, coordinar els debats i impulsar les
iniciatives, cada consell sectorial estarà coordinat per un regidor o regidora
responsable de cadascun dels consells establerts, i per un tècnic o tècnica
municipal per tal de donar suport als seus treballs.
Els grups de treball es reuniran, com a mínim, trimestralment. Així mateix,
un cop a l’any es reunirà el plenari amb la finalitat d’avaluar les accions i
els resultats obtinguts, per tal de poder assolir els objectius estratègics que
s’han plantejat i aquells que en un futur es puguin acordar.
A través de la web municipal http://www.cornella.cat, s’incorporarà una
pàgina específica per recollir els acords signats i fer seguiment i difusió de
les mesures més destacades.

Cornellà de Llobregat, juny de 2020
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