
 
Bon dia a tothom, cornellanencs, cornellanenques, regidores, regidors, alcalde. 
 
Ens retrobem avui a la constitució de l’Ajuntament, amb més força que fa 4 anys i com a caps de l’oposició. I volem 
començar fent un agraïment a les 5.387 persones que ens heu fet confiança amb el vostre vot. Farem tot el possible 
per no decebre les vostres expectatives. Continuarem treballant per un millor Cornellà, i per tots i totes les 
cornellanenques, sigui quin sigui el vostre color polític. 
 
No oblidem d’on venim i per això fem un reconeixement a les regidores i regidors que ens han precedit des de la 
transició: en Joan Tardà, la Pilar Albiol, en Joan Pastor, en Salvador Colominas, la Iolanda Llambrich, en Francesc 
Sànchez i l’Ignasi Doñate. 
Perquè som aquí gràcies a l'esforç, dedicació i constància de moltes companyes i companys, que sempre han estat 
implicades en el projecte. 
 
Al 2015 vam tornar al consistori amb dos regidors. Durant aquests quatre anys hem fet una oposició constructiva, 
d’esquerres i independentista, amb propostes de ciutat i de país, estem implicats en el dia a dia de Cornellà i 
col·laborem activament amb el teixit associatiu de la ciutat.  
 
Però la legislatura passada ha estat complexa políticament.  
No oblidarem mai l'1 d'octubre. Va ser un dia que durarà anys, que ens emociona, un exemple de mobilització 
ciutadana, de civisme i de reivindicació pacífica del dret a decidir el nostre futur... però tampoc oblidarem mai la 
violència ni la repressió. 
Malauradament encara avui, patim aquesta repressió. Tenim presos i preses polítiques, exiliats i exiliades i persones 
represaliades. A Cornellà, vuit veïnes, per enganxar cartells que deien “hola Europa, votar per ser lliure o democràcia”, 
van ser acusades dels delictes penals de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Una de les 
represaliades és la Teresa Vidal, la número dos de la nostra llista i Regidora a partir d'avui. 
No podem normalitzar la repressió que hem viscut i que continuem vivint i tenim molt clar qui l'ha fomentat, qui l'ha 
permés amb el seu silenci i qui ha mirat cap un altre costat. 
 
Les urnes han tornat a parlar, i en aquest cas li han donat la majoria absoluta al PSC, però també han decidit que 
siguem la 1a força de l’oposició.  
 
Estem molt orgullosos de tenir més força per treballar, com hem fet fins ara, de manera coherent i constructiva. Amb 
projectes de i per la ciutat, en la reivindicació dels valors republicans, contra la repressió i en la defensa dels drets i 
llibertats. 
El nostre compromís amb la nostra ciutat és ferm i treballarem per una ciutat cohesionada, feminista, emprenedora, 
sostenible i republicana.  
 
Un dels nostres objectius és que la ciutadania pugui opinar i decidir més sobre temes que afecten i condicionen la 
seva vida. Volem establir projectes participatius per aspectes clau de la ciutat, volem un Ajuntament més 
transparent i obert als seus habitants. 

 
La llengua catalana ha de ser un eix d’inclusió i no de confrontació. 
 
Volem un Cornellà Cohesionat socialment, on les polítiques socials i d’immigració siguin inclusives, som un sol poble i 
un sol país, vingui d’on vingui la gent que viu a la ciutat. Per això continuarem treballant pel dret a l’empadronament i 
proposem la redacció d’un pla director de polítiques d’integració social. 
 
Som feministes i proposem establir uns pressupostos amb visió de gènere, continuar amb la lluita activa contra la 
violència masclista i assegurar espais segurs a la ciutat. 
 
Cadascú és lliure d’estimar com vulgui i treballarem en polítiques actives contra LGBTIfòbia, amb campanyes 
específiques en tots els sectors. 
 
Defensem el comerç local i per això, a iniciativa nostra, s’està treballant en un Pla Estratègic per al Comerç. Incidirem 
en crear connectors i potenciar els mercats municipals, no ens podem permetre perdre el poc comerç local que ens 
queda. 
 



Continuarem treballant per la defensa i reconeixement del patrimoni de la ciutat. Si perdem el patrimoni, perdem la 
història de la ciutat. Estarem molt atents a la preservació de Can Mercader, Can Bagaria, Can Rosés, de les escaletes 
i de l’arxiu municipal, entre d’altres. 
 
Volem també un Cornellà Sostenible, on existeixi un equilibri entre les zones verdes i els habitatges. No podem 
permetre que s’edifiqui fins l’últim metre quadrat de la ciutat, i perdre la poca riquesa biològica i natural que ens 
queda. Farem una lluita activa contra l’ARE Ribera-Salines. 
 
Hem de fer més polítiques efectives en defensa del medi ambient, activar el pla contra el canvi climàtic, refer el pla de 
mobilitat de la ciutat, prioritzant el vianant i que la nostra ciutat sigui accessible per a tothom. 
Volem una ciutat més neta, i per això s’ha de millorar el servei de recollida d’escombreries i neteja dels carrers, 
aplicant alhora el pla de residus. 
 
Volem una ciutat per a les persones, no volem una ciutat dormitori. 
 
I evidentment, som Esquerra Republicana de Catalunya i com sempre hem fet, continuarem lluitant per 
aconseguir i fer efectiva la República. 
 
Som molt conscients que la majoria absoluta del PSC pot condicionar l'èxit i el desenvolupament de les nostres 
propostes. Per aquest motiu, traslladem, directament, al Sr. Alcalde, i a les altres forces polítiques representades en 
aquest Ajuntament, la nostra voluntat de contribuir, consensuar i acordar temes essencials per la nostra ciutat que 
necessiten la implicació de tots nosaltres. 
 
Ens referim, sobretot, a la problemàtica de l’habitatge, a la situació precària dels serveis socials de la ciutat, a la 
necessitat d’un nou espai per al Llindar (...) 
 
Volem parlar de diàleg generós i sense trampes, per la ciutadania de Cornellà i emplacem a l’alcalde perquè sigui el 
representant de tots i totes. 
 
Acabem recordant als que es veuen injustament empresonats, als que, des de la fredor i la solitud de les seves cel·les, 
ens fan arribar paraules d’esperança, de bondat i fortalesa i convenciment irrenunciable amb el pacifisme i el dret a 
construir una societat més lliure, justa i democràtica. 
 
Moltes gràcies a totes les persones que ens heu fet confiança, els quatre regidors aquí presents: l’Estrella, el Carles, la 
Teresa i jo mateixa, acompanyats del gran equip d’Esquerra seguirem treballant per la defensa dels drets socials de 
tota la ciutadania de Cornellà, ara amb més força dins de l’Ajuntament i també, com sempre, des del carrer. 
Som la vostra veu i vosaltres la nostra força, ajudeu-nos a continuar fent possible el canvi que es mereix Cornellà. 
 
Moltes gràcies! 


