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Pare de quatre fi lls, advocat laboralista a Cornellà 
durant 33 anys, defensor de confl ictes de fàbri-
ques (Elsa, Clàusor,  Roca Radiadores...), de barris 
(Lindavista...) i de represaliats polítics davant del 
TOP i de l’Audiència Nacional. 
Ha estat Director del Consell Català de l’Esport i 
de la Projecció Exterior de l’Esport, així com Di-
rector General de la Projecció Internacional de les 
Organitzacions Catalanes. 
Lligat a moviments cristians de base, l’any 1968 
va  ser promotor de la 1a Setmana de la Joventut 
de Cornellà, membre actiu de les Comissions de 
Barri i represaliat per la seva lluita antifranquista. 
Fundador i soci d’entitats culturals (l’Avenç de 
Cornellà, Patronat Cultural Recreatiu,  socials 
(Coordinadora contra la Marginació, Utopia...) i 
esportives (Rugby Cornellà, Fundació de l’Esport 
Català, Comitè Olímpic de Catalunya...). 

idonyate.wordpress.com
www.esquerra.cat/cornella

4 RAONS PER CORNELLÀ
UNA MAJOR AUTOCONFIANÇA COL·LECTIVA
En benefi ci de l’activitat econòmica, de la superació de l’estigma de l’atur i 
d’acabar amb el malbaratament dels recursos públics.

UNA VIDA DIGNA A LA NOSTRA CIUTAT
Per combatre els dèfi cits educatius, culturals, socials i lúdics,  amb espais 
per a joves, amb el reconeixement de la multiculturalitat i la seva  integra-
ció en un projecte comú de catalanitat i de ciutat.

UNA  ECONOMIA VIABLE I SOSTENIBLE 
Per substituir el model  del “totxo” per un altre model basat en l’equilibri 
entre usos residencials, industrials, de serveis i d’equipaments.

UNA NOVA MANERA D’ENTENDRE EL GOVERN DE L’AJUNTAMENT
Per una política efi cient en la gestió, transparent en la informació i oberta a 
la participació ciutadana. 

“Un repte personal només té ple sentit 
en el marc d’un projecte col·lectiu”



Joan Tardà

Ha arribat l’hora de passar els últims comptes 
amb la ciutadania. Del que s’ha fet i del que 
no s’ha fet, dels encerts i dels errors. Els repu-
blicans l’any 2007 vam decidir mantenir-nos 
a l’oposició perquè la integració en un equip 
de govern de majoria absoluta no ens permetia 
incorporar trets fonamentals del nostre progra-
ma i, en canvi, havies de dir amén a tot allò 
que no comparties dels guanyadors. Es cert que 
CiU i EUiA, i en altres ocasions ICV, ho han 
vist de manera diferent i han format part del 
govern, però a Esquerra hem pensat de manera 
distinta. En aquesta conversa la Iolanda Llam-
brich, regidora d’Esquerra, i l’Ignasi Doñate, 
el company que encapçalarà la llista enguany, 
reflexionen sobre el present i el futur de la po-
lítica municipal 

Quina valoració fas, Iolanda, d’aquests anys 
com a regidora? 

Iolanda Llambrich: Crec que hem fet una tasca 
honrada, d’oposició ferma i constructiva, cen-
trada bàsicament en dues línies: d’una banda 
denunciar la política d’expansió urbanística de-
fensada per l’alcalde, feta sense tenir en compte 
les necessitats reals d’habitatge i sense tenir en 
compte la participació de la ciutadania. I, d’al-
tra, defensar les demandes socials de les perso-
nes. Però, és clar, no m’enganyo: dels 25 regi-
dors de l’ajuntament, l’alcalde sempre tenia el 
vot favorable de 19. Aquesta és la realitat.

Ignasi Doñate: Estic convençut que la majo-
ria absoluta del PSC des de fa tants anys és un 

dels mals de Cornellà. Això 
ha fet que altres partits polí-
tics s’hagin “resignat” i hagin 
acabat vivint viure subvenci-
onats políticament pels soci-
alistes. De fet, tal com diu la 
Iolanda, la tasca d’oposició 
pot ser desagraïda, però és 
imprescindible. Fas propos-
tes, però la majoria política 
no les accepta. Això sí, sovint 
veus com al cap d’un temps 
són reassumides pel govern 
municipal i explicades com a 
pròpies. Què hi farem! Millor 
per a la ciutat!

Joan Tardà: Cert! Recordo 
que quan era regidor, això 
m’havia passat en alguna 
ocasió. Sap greu que, després, 
poca gent recordi de qui va ser la idea o la pro-
posta. 

I.LL: Però jo no he estat mai gens pessimista, 
ni en sóc. Precisament perquè el govern sempre 
és  del mateix color  l’oposició constructiva és 
més necessària que mai. 

I.D: En aquesta legislatura s’ha entès més la 
tasca d’oposició perquè Iniciativa  ha fet el 
mateix, estar a l’oposició amb nosaltres. Fins i 
tot és possible que CiU segueixi el mateix camí 
en la propera legislativa. Aquests processos 
no deixen de ser un reconeixement de la tasca 
d’Esquerra fins ara. La gent més jove ja no ac-
cepta una democràcia feta des de majories ab-
solutes, des de dalt. La cultura del “això o res” 
i del “sí o sí” no tenen futur. En èpoques de cri-
si encara és més necessari empènyer més: més 
cultura de diàleg i més participació ciutadana. 

J.T: Si us plau parlem d’habitatge i d’urbanis-
me. Es sostenible el model defensat per l’alcal-
de Balmón? Què en penseu?

I.D: Ni sostenible ni just socialment. L’atur i 
l’habitatge són els grans problemes de la gent 

jove i de les famílies monoparentals. Però en-
cara no tenim un cens municipal d’habitatges 
buits, i fent ús del Pacte Nacional de l’Habi-
tatge s’haurien d’haver promogut acords amb 
propietaris per oferir els pisos en lloguer. Ens 
cal un parc municipal d’habitatges per llogar i 
la mediació amb propietaris de pisos buits. 

I.LL: El mateix Pacte Nacional parla que s’ha 
de reservar un 10% de l’habitatge públic a per-
sones en exclusió social. I això està molt lluny 
de l’actuació municipal. 

I.D: La crisi financera i econòmica ha deixat 
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Jordi Porta i Ribalta
Ex-president d’Òmnium Cultural

En un sistema democràtic el compromís social, mogut per la voluntat 
de respondre a les necessitats dels ciutadans, s’exerceix des del món 
associatiu i des de les institucions públiques. Tenint en compte aquesta 
perspectiva, la vida local està ben situada per la vivència i proximitat 
d’aquestes necessitats i sovint hauria d’estar més ben emplaçada per 
donar-hi les respostes adequades. Vet aquí la importància de les pro-
peres eleccions municipals. 
Ignasi Doñate, a més de l’honestedat personal, té una llarga experiència 
en els dos nivells indicats: el món associatiu i el món institucional, i pot 
ser una garantia per exercir adequadament aquestes responsabilitats. 

Una conversa amb Ignasi Doñate, candidat a 
l’alcaldia, i Iolanda Llambrich, regidora

“Volem una consulta popular 
per decidir si s’ha de fer un nou 
barri al camp de les Aigües o 
mantenir els terrenys per equi-
paments i zona verda” 

Adrià Moreno i Ortilles
Tècnic de construcció

Valoro positivament que l’Ignasi Doñate 
aspiri a ser el pròxim alcalde de Cornellà, 
ja que durà aires nous a l’Ajuntament. Com 
ha demostrat durant tota la seva trajectòria, 
és una persona compromesa, professional 
i d’esquerres, valors difícils de trobar avui 
en dia. 
Jo, com a jove de Cornellà, dono suport a 
persones com ell, amb interès i preocupació 
pels temps que corren i li agraeixo  la seva 
proposta, ja que és l’únic candidat que m’ha 
demanat la meva opinió.
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Arcadi Oliveres 
President de Justícia i Pau

La decisió de l’amic Ignasi Doñate de presentar-se a les eleccions muni-
cipals té un significat i un  valor especials. I ho té des de l’àmbit personal 
i des de l’àmbit col·lectiu. 
La vàlua personal i el compromís social de l’Ignasi  són prou coneguts 
i demostrats des de la dictadura franquista. La seva tasca de denúncia 
política, de militància sindical i d’assessorament jurídic fou plenament 
assumida, malgrat el seu empresonament i pas pel “Tribunal de Orden 
Público”. En la seva professió d’advocat ha destacat per la defensa dels 
drets laborals i de les llibertats ciutadanes. 
En la vessant d’actuació pública, l’Ignasi Doñate ha palesat un profund 
coneixement de la seva ciutat, dels seus barris, de les vivències i preocu-
pacions de cada un d’ells. I també ha fet evident una notable estimació 
pel seu país, del qual ha potenciat especialment les seleccions esporti-
ves i la projecció exterior. 
En un moment en què els drets socials reculen, les llibertats es limiten 
i els drets dels pobles es menystenen, gaudir de la voluntat de servei 
públic de l’Ignasi és un privilegi. 

molts aturats a Cornellà i una economia mu-
nicipal tocada. Bona part de l’actuació del go-
vern s’ha fonamentat en la cultura del totxo, 
que ara està representada per l’atur, la manca 
de préstecs i el malbaratament de recursos. En 
plena crisi, té sentit que EMDUCSA continuï 

promovent habitatges que la gent no pot com-
prar? L’ajuntament es contradiu: d’una ban-
da, ha de no reconèixer la crisi, però de l’altra 
manté una política constructiva que no respon 
ni a les necessitats de demanda ni al poder ad-
quisitiu de qui necessita un pis. I ara volen fer 
més pisos al camp de futbol del Cornellà, al 

Pisa, a l’antic solar de la Neyrpic, al camp de 
les Aigües, a Tintes Especiales, a l’avingudada 
St. Ildefons-Carretera d’Esplugues, etc... Una 
bogeria que, de retop, es fa liquidant espais re-
servats per equipaments públics, zones verdes, 
indústries i oficines. 

I.LL: Si em permets un exem-
ple del que dius: 2.113 sol-
licituds presentades aspiraven 
als 60 pisos de lloguer en la 
promoció Millas-2 i, en can-
vi, en els de propietat d’altres 
promocions molta gent ha re-
nunciat al pis que els va tocar 
perquè no podien fer front a 
les hipoteques. Aleshores, el 
govern municipal va caure 
del cavall i es va veure obli-
gat a reconvertir l’oferta. Tant 
cert com que ara han tornat 
a cometre el mateix error en 
les noves promocions. Incom-
prensible! Tot té com a causa 
la manca de participació. 

I.D: Per què se segueix treba-
llant en el gran projecte Ribe-

ra-Salinas, que preveu construir un nou barri 
de 2.800 habitatges allà on ara hi ha el camp 
de les Aigües, a l’avinguda del Baix Llobregat? 
Tot un barri nou en un espai d’equipaments 
i no hi tenim res a dir? Això en altres ciutats 
on hi ha una pràctica de política municipal 
participativa seria impensable. Però són les 
penyores de tants anys de majoria absoluta. I, 
tot sigui dit, de seguidisme polític dels qui han 
entrat al govern sense un pacte estratègic de 
coalició significatiu. Nosaltres promourem una 
consulta popular sobre la necessitat d’aquest 
nou barri. Que la gent de Cornellà digui sí o 
no. En aquest cas i en d’altres. Per exemple, per 
què on ara hi ha el cinema Pisa hi han d’anar 
més pisos si és la zona de Cornellà on hi ha més 
densitat i menys espais verds?

J.T.: Pot semblar que som crítics en totes les 
actuacions municipals. I no és així. A Esquerra 

de Cornellà sovint hem reconegut que l’ajun-
tament ha fet bona feina respecte a les escoles 
bressol o les biblioteques.

I.LL: Sí, ho hem reconegut. Respecte a les es-
coles bressol, ara n’hi ha una per barri, una 
bona ratio, i celebrem també la inauguració de 
la residència geriàtrica Teresa Duran, sobretot 
perquè va ser possible també gràcies a Esquer-
ra quan érem en el govern de la Generalitat. I 
també estem satisfets de la inauguració de la 
biblioteca Marta Mata, tot i que continua sent 
deficitari el règim d’horaris de les biblioteques. 

I.D: Un dels forats negres dels equipaments 
municipals ha estat de sempre tot allò relacio-
nat amb els joves. A tot arreu, hi ha espais mu-
nicipals per a joves, gestionats per ells o amb 
una gestió municipal eficient. A Cornellà, des-
prés de trenta anys de democràcia municipal, 
no tenim ni un sol centre per a joves. Cornellà 
és un cas únic. Si no fos pels centres d’esplai 
i pels clubs esportius, tot l’oci juvenil seria el 
comercial. Els joves no saben on anar, només 
s’ha fomentat l’oci comercial i dels centres co-
mercials. 

I.LL.: I ara és més urgent que mai davant les 
mancances del sistema educatiu i la feinada 

“Hem fet oposició ferma i cons-
tructiva davant de la majoria 
absoluta del PSC que, a més, 
comptava amb CiU i EUiA dins 
del govern municipal”

August Gil i Matamala 
Advocat i Creu de Sant Jordi 

Vaig conèixer l’Ignasi a les acaballes del 
franquisme. Em va captar l’atenció la seva 
energia i dedicació al servei dels interessos 
populars, tant en l’àmbit professional com 
en el si dels moviments socials i polítics. 
Al llarg dels anys, he compartit amb ell 
moltes lluites i no poques esperances, i 
no l’he vist mai defallir en la defensa dels 
drets humans i en l’esforç per construir una 
societat més justa, un món més habitable 
i un país més lliure. Però l’Ignasi és també 
un home profundament arrelat a la seva 
ciutat: els molts anys d’exercici professio-
nal -des del seu despatx del carrer Costa 
Brava - li han permès viure els problemes 
laborals, mediambientals, urbanístics i so-
cials de Cornellà. D’altra banda, el seu pas 
per l’administració, on ha tingut importants 
responsabilitats en el camp esportiu, li ha 
proporcionat una valuosa experiència en la 
gestió pública. Jo veig l’Ignasi com un re-
ferent indiscutible dels moviments socials 
i culturals de Cornellà i un defensor tenaç 
dels interessos populars i nacionals de 
Catalunya. Credencials més que suficients 
per considerar la seva participació en les 
eleccions municipals com una excel·lent 
notícia. 
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per integrar la nova immigració, que no serà 
gens fàcil. Només cal tenir present que de tots 
els nous cornellanencs que en aquests properes 
municipals ja poden votar, només s’ha inscrit 
un 1%. 

J.T: Ara que fèieu referència als centres comer-
cials, creus Ignasi que a Cornellà encara és pos-
sible salvar el petit comerç? 

I.D: Els petits comerciants són les víctimes pri-
meres de la falta de model de creixement de 
l’ajuntament, quan haurien d’estar mimats per 
l’ajuntament convertint d’una vegada per totes 
alguns carrers en centres comercials, centres 
associats a zones de vianants. Com s’entén que 
una ciutat tan petita en extensió hagi hagut de 
suportar tres centres comercials i no tingui cap 
zona peatonal? I l’últim dels tres centres co-
mercials, gràcies a la gran “operació” del tinent 
d’alcalde Morlanes, responsable d’Urbanisme i 
d’Hisenda i, alhora,  gerent de l’Espanyol. 

J.T: Si cal aprofitar el tràngol de la crisi per 
extraure’n lliçons, serà imprescindible tenir un 
equip de govern modern, innovador, que no 
tingui por a arriscar i enterri maneres de fer 
política ja superades. Creieu que la regeneració 
passa per la democràcia participativa? 

I.D: El PSC de Cornellà  no entén que el con-
cepte de “governança” no és el mateix que 
“transparència”. Governança és bàsicament 
participació, consultar a la ciutadania so-
bre una determinada mesura política abans 
d’aprovar-la. En aquest sentit, l’Ajuntament 
no reconeix el valor de la vida associativa de 
Cornellà, reduïda municipalment a una políti-
ca de subvencions, menystenint la seva poten-

cialitat d’aportar solucions polítiques o, fins i 
tot, recursos econòmics. Per què no ha estat 
mai possible fomentar el cooperativisme en te-
mes d’habitatge o serveis? En tot cas, que jo 
encapçali la llista d’ERC no comporta un canvi 
de plantejaments polítics, dels quals ha estat 
portaveu la Iolanda, i que jo continuaré, tot se-
guint les pautes que marqui la Secció Local i la 
mateixa ciutadania. 

Ángeles Martín Grados
Administrativa

Crec que és una decisió molt encertada. Conec l’Ignasi de molt a prop 
i penso que és una persona molt assenyada, mereixedora de tota con-
fiança.
El seu compromís social i personal formen part de la seva coherència, 
responsabilitat i entrega. Un home respectuós amb la seva manera de 
pensar i  amb la dels altres, amb el medi ambient, defensor de la llengua 
i les tradicions del nostre país, del patrimoni cultural. Tolerant amb els 
d’aquí i amb els que arriben de fora, dialogant, obert a tot tipus de cultu-
res i pensaments. Es un home per al progrés.
L’Ignasi és la persona que hauria de ser l’alcalde de la nostra ciutat. 

Alfons Cuxart
Metge i membre de la Coordinadora contra la Marginació de Cornellà

La candidatura de l’Ignasi Doñate em sembla un encert. La seva trajec-
tòria pública ve de lluny. Ha tingut una direcció i un sentit. En el servei a 
les persones, amb una especial dedicació als més febles, i apuntant al 
reconeixement de la sobirania de Catalunya. Li caldrà el suport de tots 
els qui compartim els seus ideals.

Pilar Pons i Lax
Ex-presidenta del Rugbi Club Cornellà

En cap moment, m’ha sorprès que Esquerra Republicana hagi elegit 
Ignasi Doñate com a candidat a l’alcaldia del nostre ajuntament.
Per l’amistat que m’uneix a l’Ignasi i el coneixement que tinc de la seva 
trajectòria com a advocat i també com a president de L’ Avenç,  sé que 
és un lluitador de mena i defensor ferm del que creu que és just.
El seu tarannà en els llocs i responsabilitats que ha ocupat ha deixat 
empremta de bona feina. I això l’honora.
No puc deixar de felicitar a qui l’han escollit com a cap de llista, perquè 
crec que serà un regidor d’aquells que no passen de llarg dels proble-
mes que ens afecten com a ciutadans.

Salvador Colominas i Tutusaus
Químic i Ex-regidor de l’Ajuntament

Tinc molt present quan, de molt jove, en-
voltat d’alguns amics de Cornellà que just 
descobríem el nostre compromís polític 
i social, va arribar-nos la notícia que la 
policia havia detingut l’Ignasi. Recordo que 
vaig pensar: “Ja ha caigut el primer del 
grup”. Eren temps de  lluita per la demo-
cràcia, per Catalunya i per la llengua i, per 
a un sector de cristians, temps de canviar 
l’Església. I el tinc present en el dia que dins 
del temple de Santa Maria li va dir, amb el 
micròfon a la mà, a l’alcalde franquista que, 
si us plau, se n’anés, que era incompatible 
ser cristià i posseir un càrrec “no electe” de 
la Dictadura. Molts politics actuals han fet 
de la política un ofici. Potser, fins i tot, són 
bons gestors, però  van curts d’ideals. Però 
l’Ignasi mai no ha abandonat aquell com-
promís i per això estic convençut que serà 
un gran alcalde.
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