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Si soc alcaldessa faré de Ribera-Si soc alcaldessa faré de Ribera-
Salines el jardí de Cornellà, aturant Salines el jardí de Cornellà, aturant 
la construcció d’un barri nou”la construcció d’un barri nou”

RAQUEL ALBIOL I GILABERT
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

CAP DE L’OPOSICIÓ ERC

“Combino la meva activitat política amb la producció audiovisual, feina que 
pretenc continuar exercint. Quan deixi la política, voldria fer més tasques de 
voluntariat social. Soc sociable, independent, treballadora i sempre optimista. 
M’apassiona la fotografia, llegir, fer mitja i compartir moments amb els amics”
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Raquel Albiol, cap de l’oposició d’ERC i candida-
ta d’aquesta formació a les eleccions de maig de 

2023 creu que la pitjor actuació del govern munici-
pal durant els darrers anys ha estat el nou contracte 
de neteja viària, recollida de residus i manteniment 
del clavegueram. “És una evidència -afirma- que la 
ciutat fa molt temps que està bruta i descuidada i 
que necessita un manteniment més acurat i eficient. 
Els nous contenidors de recollida de residus -conti-
nua-, són un despropòsit, havien d’incentivar la re-
collida selectiva, però no són els adequats, malgrat 
no tenen ni 7 mesos i la majoria estan trencats o no 
funcionen i no són accessibles per a tothom, sobretot 
per a les persones amb mobilitat reduïda i gent gran 
o amb discapacitat visual”.  Una altra actuació que 
s’hagués pogut fer molt millor, apunta Albiol, és el 
procés d’adjudicació de les parades del Mercat Sant 
Ildefons. Es per això, entre altres raons, que el seu 
grup considera que “aquest govern no assoleix els 
objectius”.

Malgrat aquesta crítica, la cap d’ERC a Cornellà, 
a preguntes de Next Llobregat considera encerta-
des tres decisions o mesures del govern municipal 
en aquest mandat que enguany finalitza: “L’entesa 
per arribar a acords i actuar de manera consensuada 
en la pandèmia, iniciar projectes d’acompanyament 
emocional i la creació del SAI, un servei gratuït 
d’orientació i assessorament dirigit a persones LGB-
TI+ i/o les seves famílies, així com iniciar el proce-
diment per disposar d’un nou espai per al Centre 
d’Informació i Recursos per a les Dones i LGBTI+”

De cara al futur, Albiol considera que els desafia-
ments que ha d’afrontar Cornellà els pròxims quatre 
anys, sobretot “és poder fer front al preu dels pisos, 
ja sigui de lloguer o de compra”, malgrat que “mol-
tes de les problemàtiques són genèriques de molts 
municipis i més en l’entorn de l’àrea metropolitana 
de Barcelona”. També reclama l’atenció adequada i 
amb recursos suficients a les persones i famílies amb 
risc d’exclusió social i l’adaptació a una mobilitat 
sostenible i a la crisi mediambiental.

Si guanya les eleccions de maig de 2023, la can-
didata d’ERC milloraria i incrementaria l’atenció a 
les persones i famílies que més ho necessiten. Tam-
bé revisaria totes les polítiques “perquè incorporin 
la perspectiva de gènere i siguin realment inclusives, 
sense discriminacions, amb igualtat d’oportunitats, 
sense barreres, a més de polítiques públiques “real-

“Revisaré totes les 
polítiques perquè 
incorporin la perspectiva 
de gènere i siguin 
realment inclusives, 
sense discriminacions, 
amb igualtat 
d’oportunitats, sense 
barreres” 

“La ciutat fa molt 
temps que està bruta i 
descuidada i necessita 
un manteniment més 
acurat i eficient i els 
nous contenidors de 
recollida de residus són 
un despropòsit”

ment equitatives” i “dignificaria l’espai de Ribera-Sa-
lines i iniciaria els tràmits per aturar la construcció 
d’un barri nou”.

Cal més política d’habitatge social
La cap d’ERC a Cornellà creo que la gran actuació 

o projecte a llarg termini que ne-
cessita el municipi, encara que 
no s’assoleixi en el proper man-
dat són les polítiques d’habitat-
ge social mantenint l’equilibri 
amb els espais naturals. “El país, 
la comarca, Cornellà, necessita 
crear amb urgència habitatge de 
lloguer assequible, fomentant la 
rehabilitació, posant a disposi-
ció els pisos buits de la Sareb, de 
fons voltor, locals comercials de 
zones en desús, aprofitant polí-
gons industrials que ja no tenen 
activitat”.  Un repte que vol, però, 

“mantenint espais lliures, zones verdes, per al gaudi 
i per salut de la ciutadania”.

Les connexions entre municipis, la mobilitat 
i la recollida de residus, són els aspectes que creu 
que s’han de reformar o millorar de manera man-
comunada amb altres municipis veïns. I respecte a 
la valoració de la relació i suport al seu municipi de 
les institucions supramunicipals, com ara el Consell 
Comarcal, l’AMB, Diputació de Barcelona i Generali-
tat de Catalunya, creu que és fonamental el finança-

ment d’altres administracions en 
l’àmbit municipal. “Governi qui 
governi, nosaltres sempre hem 
reclamat, i ho continuarem fent, 
les inversions necessàries per 
Cornellà”, afirma

Fons europeus “com sempre 
pel totxo”
Al no formar part del govern, Al-
biol argumenta que “no disposem 
del detall de tots els projectes 
i imports que arriben o arriba-
ran d’altres administracions o de 

Fons Next Generation. Sí que som coneixedors -con-
tinua- d’alguns d’aquests projectes, i precisament en 
els finançats pels Fons Next Generation, en comp-
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tes d’apostar i proposar projectes innovadors, amb 
uns criteris ambientals, sostenibles i de governança 
realment útils i eficients i que corresponguin a ne-
cessitats reals; els han demanat per projectes que 
ja tenien previst finançar des del pressupost muni-
cipal, molts d’aquests per reformar carrers i espais 
de la ciutat”. “Creiem -conclou- que s’ha perdut una 
oportunitat d’aprofitar aquests fons per realitzar ac-
tuacions de sostenibilitat en equipaments munici-
pals o d’altres de no previstes que seria més comple-
xe finançar amb pressupost municipal, i no dedicar 
aquests fons al totxo com sempre”.

Sobre el que es fa a Cornellà per combatre els ne-
gatius efectes de l’actual crisi econòmica (elevada in-
flació i encariment de l’energia), la candidata d’ERC 
respon que “li pertoca a l’equip de govern fer accions 
en aquest sentit, però nosaltres com a oposició cons-
tructiva, hem fet diverses propostes des de l’anterior 
mandat: promoure la instal·lació de plaques fotovol-
taiques en l’àmbit privat, realitzar auditories als edi-
ficis municipals per ser més eficients energèticament 
i incrementar les ajudes per fer front a la pobresa 
energètica, en són algun exemple”.

Cal un pla de mobilitat
En relació als ajuts que hi han al municipi pels més 
desfavorits, afirma que “sempre hem defensat que 
hi hauria d’haver més recursos per poder acompan-
yar com pertoca a qui més ho necessita, així com la 
necessitat d’incrementar el personal de serveis so-

cials i millorar les instal·lacions per poder atendre 
en millors condicions a la ciutadania”. En aquest 
sentit, afegeix que “es necessiten més ajudes per 
famílies i persones amb necessitats específiques, i 
també pel comerç, empreses i persones autònomes 
de la ciutat”. 

Respecte a si s’apliquen els moderns criteris 
ambientals, sostenibles i de governança en la tasca 
que ha desenvolupat i desenvolupa l’ajuntament en 

aquest mandat, Albiol assegura 
que “no s’apliquen a dia d’avui”. 
Només “es fan actuacions pun-
tuals inconnexes i sense una visió 
global. Falta -conclou- una visió 
global de futur de la ciutat”. Tam-
poc s’han realitzat plans a mitjà 
i llarg termini que apliquin els 
criteris esmentats anteriorment, 
malgrat reconeix que Cornellà 
“hauria de disposar d’un Pla de 

Mobilitat, però aquest, tot i que és obligatori, no 
existeix ni tenen intenció de fer-lo. Estem en plena 
emergència climàtica -afegeix- i no hi ha directrius 
clares, els objectius de l’Agenda 2030 no s’estan com-
plint, i actualment l’ajuntament no és un model de 
transparència”.

La comarca necessita més recursos
En l’àmbit comarcal, creu que el Baix Llobregat ne-
cessita recursos per poder fer front a les transfor-

Poder fer front al preu 
dels pisos, ja sigui de 
lloguer o de compra, 
és un dels principals 
desafiaments de futur de 
Cornellà
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macions territorials, socials i econòmiques que ha 
d’afrontar en els propers anys. “Alhora, s’haurien de 
revertir situacions endèmiques com per exemple, 
millorar la mobilitat entre els municipis de la prò-
pia comarca, finalitzar les obres i la connexió de la 
C-245, protegir els espais naturals, i en aquest cas 
l’ampliació de l’aeroport no es pot consentir sense 
un acord amb els municipis afectats; sense protegir 
els espais naturals i la biodiversitat i sense un pla 
que reculli una xarxa d’infraestructures aeropor-
tuàries gestionades des de la proximitat”. I conclou 
que “s’ha de revitalitzar el teixit econòmic, conso-
lidar el teixit empresarial i generar una ocupació 
de qualitat”. Des d’Esquerra Republicana, i des de 
Cornellà “hem de ser útils a la ciutadania, posant les 
persones al centre de les polítiques públiques locals, 
comarcals, metropolitanes i nacionals”.

La causa del cas del Consell Esportiu a l’Ajunta-
ment de Cornellà ha quedat arxivada. Albiol apunta 
que “igual que considerem que sí que hi ha indicis 
en el cas del Consell Esportiu a l’Ajuntament de 
l’Hospitalet, en el cas de Cornellà, sempre hem de-
fensat la presumpció d’innocència de tots els i les 
afectades, i ens n’alegrem que la causa de Cornellà 
s’hagi arxivat i s’hagi demostrat la innocència de les 
persones implicades”. En el mateix sentit, afegeix 

que “atualment ja existeixen mesures que dificulten 
molt aquests delictes, però cal més fiscalització in-
terna i transparència per evitar que es produeixin”.

Contra el pla Ribera-Salinas
La Plataforma Ribera-Salinas de Cornellà (formada 
per entitats com PAH Cornellà, Unió de Pagesos o la 
Plataforma SOS Llobregat i l’Hospitalet) s’ha opo-
sat a la construcció de 2.500 pisos en aquell sector 
per poder preservar “l’últim espai verd i agrícola del 

municipi” i ha qualificat l’ARE de 
“projecte urbanístic especulatiu”. 
Sobre aquesta qüestió, “des d’Es-
querra Republicana de Cornellà 
sempre ens hem oposat a aquest 
projecte, no ens podem permetre 
perdre l’últim espai natural de 
la ciutat i construir-hi fins a l’úl-
tim metre quadrat”. Afegeix que 
“l’equilibri entre les zones verdes, 
agrícoles, naturals, equipaments i 

habitatge és més que necessari i més, immersos com 
estem en plena emergència climàtica” i que l’ARE Ri-
bera-Salines, “ni és social, ni sostenible, ni soluciona 
el problema habitacional a la ciutat; aquests pisos la 
gent de Cornellà no els podrà pagar”. Es per això que 
afirma que “necessitem aquest espai a disposició de 
la ciutadania” i que “cal compaginar l’activitat agrí-
cola amb l’ús i gaudi de la gent”, per concloure que 
“hauria de ser el jardí de Cornellà”.

Sobre la iniciativa de l’Ajuntament de posar en 
marxa el Servei d’Observació Nocturna (SON), la lí-
der d’ERC reconeix que “pensar l’espai públic i l’ús 
d’aquest amb perspectiva de gènere, alhora donant 
més sensació de seguretat, és un pas que defensem”. 
També afegeix que es poden fer accions per incre-
mentar la seguretat i sobretot la sensació de segure-
tat, com incrementar la il·luminació de certs espais 
de la ciutat, fomentar la policia de barri, treballar 
amb educadors/es socials, fomentar la cohesió i la 
no estigmatització de certs col·lectius, en serien uns 
exemples.

Sobre el transport a la comarca, assenyala que 
“no pot ser que per desplaçar-se entre els municipis 
del Baix Llobregat es trigui més del doble en trans-
port públic que en vehicle privat”. En aquest sentit, 
reivindica que “s’han de millorar les connexions en-
tre les poblacions de la comarca, això és una reivindi-
cació històrica del Baix Llobregat, i el Metro del Del-
ta és una oportunitat que celebrem que es recuperi.

Reclama que Splau sigui de Cornellà
En relació al litigi entre els ajuntaments de Corne-
llà i El Prat sobre els límits dels termes municipals 
pels terrenys on s’ubiquen el centre comercial Splau 
i el camp de l’Espanyol, Albiol reconeix que “no ens 
han informat en quina fase es troba el contenciós, i 
la resolució definitiva segurament trigarà anys”. En 
qualsevol cas, afirma que “evidentment nosaltres 
defensem que aquest espai s’incorpori dins el terme 

“Molt Cornellà Natura, 
però talen arbres de més 
de 20 anys per plantar-
ne (o no) de nous, posant 
espècies contraindicades 
pel nostre clima”
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municipal de Cornellà, doncs totes les afectacions de 
mobilitat, neteja, soroll, seguretat, etc, les patim la 
ciutadania de Cornellà, mentre que els tributs i im-
postos els ingressen al Prat”.

El febrer del 2021 es va crear l’Agenda Social 
Urbana per Enfortir la Comunitat (ASUECO) per 
englobar els principals eixos de desenvolupament 
de Cornellà per als pròxims deu anys. Esquerra 
Republicana de Cornellà va signar l’ASUECO, “en-
tenent que es positiu que tant entitats, sindicats, 
partits i ciutadania vagin de la mà per millorar la 
ciutat i sobretot realitzar actuacions pel bé de la 
seva ciutadania. Ara bé -continua-, lamentablement 
les comissions de treball s’han reunit només en dues 
ocasions, i en comptes de ser un espai de treball on 
poder fer aportacions, s’ha convertit en un mer tras-
llat de les actuacions i propostes de govern”. Albiol 
opina que “aquests espais haurien de ser de treba-
ll conjunt, sobretot d’escolta activa de les entitats i 
ciutadania per poder portar a terme els principals 
eixos de desenvolupament que s’hi detallaven; però 
ja estem acostumats a la manera de fer del PSC, que 
planteja grans acords que queden molt bé a la foto 
i en el paper, però que després no desenvolupen”.

Cornellà Humana és només publicitat
Del projecte Cornellà Natura, la cap de l’oposició 
diu que “podem compartir l’essència i el planteja-
ment, però realment són actuacions puntuals, nor-
malment en carrers o espais de la ciutat, que en 
principi volen naturalitzar la ciutat, i sí que hi ha 
espais on realment apliquen aquesta perspectiva, 
però en d’altres, l’únic que fan és remodelar el ca-

rrer i plantar-hi alguns arbres, sense actuacions en 
en profunditat ni repensar aquell espai com a zona 
natural”. A més a més, afegeix que “molt Cornellà 
Natura, però per una altra banda, talen arbres de 
més de 20 anys per plantar-ne (o no) de nous, po-
sant espècies contraindicades pel nostre clima”. I 
conclou: “Molts dels escocells de la ciutat no són els 
correctes, fet que provoca la mort de moltes de les 
espècies arbòries”.

En aquest sentit, el grup municipal d’ERC va 
proposar que “es fes un Pla Director del Verd Urbà, i 
van votar-hi en contra, igual que van votar en contra 

de millorar la xarxa de vigilància 
de la contaminació atmosfèrica i 
d’un millor manteniment a la lle-
ra del riu. Moltes de les nostres 
propostes en sostenibilitat, tot i 
ser necessàries i un benefici per 
a la ciutadania de Cornellà, Co-
muns i PSC les voten en contra. 

En referència al projecte 
Cornellà Humana, Albiol diu 
que “és un projecte que suposa-
dament pretenia posar en valor 
la convivència i implicar la ciu-
tadania en els valors col·lectius, 

però el projecte ha acabat tenint més renom per 
pintar al terra aquest eslògan amb un fons verd, en 
espais per millorar la visibilitat dels passos de via-
nants”. En  definitiva, afegeix, “ha acabat sent una 
“campanya” buida de contingut i que realment no 
hi han treballat i que ara han substituït per “Enfor-
tir Cornellà”.
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que hi ha indicis en el cas 
del Consell Esportiu de 
l’Hospitalet, en el cas de 
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defensat la presumpció 
d’innocència de tots els i 
les afectades”
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“S’ha perdut una 
oportunitat per 
realitzar actuacions 
de sostenibilitat en 
equipaments municipals 
o d’altres de no previstes 
i no dedicar els fons Next 
Generation al totxo com 
sempre”

“Fan polítiques del segle XX”
Sobre la valoració de la tasca del govern municipal 
en aquesta legislatura, Albiol recorda que “no ha 
estat un mandat fàcil. Hem passat una pandèmia 
de la qual encara en patim els efectes i aquesta crisi 
social i econòmica s’ha vist agreujada per les con-
seqüències de la guerra d’Ucraïna, la inflació i els 
efectes del canvi climàtic”. “Nosaltres, com la resta 
de grups municipals -afegeix-, vam donar suport al 
govern de la ciutat durant la pandèmia. En situa-
cions de gran emergència, és important i necessari, 
que els partits ens posem d’acord en benefici de la 
ciutadania”, conclou. Però critica que “més enllà 
d’aquest període, han continuat fent les mateixes 
polítiques de sempre, aplicant polítiques del s. XX, 
quan són necessàries polítiques del s. XXI. Neces-
sitem un govern que passi de ser un mer gestor a 
liderar”.

A la pregunta si l’equip de govern ha compar-
tit informació amb l’oposició amb prou anticipació 
abans de la celebració dels plenaris, Albiol reco-
neix que “la majoria de temes que s’han d’aprovar 
al ple municipal s’exposen a les corresponents co-
missions informatives. I, si requerim alguna reunió 
extraordinària o més documentació, depenent del 
regidor/a, la informació i documentació se’ns fa 
arribar”. No obstant, critica que “en alguns temes 
concrets, no se’ns trasllada amb temps suficient o es 
fa de manera parcial, com per exemple els pressu-
postos i d’altres projectes ens n’assabentem per la 
premsa”.

Molts acords amb l’equip de govern
Sobre si ha implementat o aprovat l’equip de govern 
algunes propostes seves, la cap d’ERC reconeix que 
“es va crear un espai al cementiri municipal de su-
port i confort per a aquelles persones que han patit 
una pèrdua del seu nadó, perinatal, gestacional o 
neonatal; tot i que al principi hi van votar en contra”. 
També cita diverses mesures en l’àmbit feminista, 
com per exemple implementar parades de bus inter-
mitges a demanda, i informa que “s’està treballant en 
la reformulació del Reglament Orgànic Municipal i 

en la redacció d’un Codi Ètic, per 
una governança més propera”. 

A més a més, diu que “es va 
redactar un Pla de Comerç, en-
cara que desprès l’han deixat en 
un calaix, i s’implementarà la 
recollida selectiva als mercats 
ambulants, a més de que han mi-
llorat la difusió de les activitats 
dels centres cívics, han incor-
porat mesures en diversos plans 
directors, com el de Joventut, el 
d’Igualtat, el de Polítiques d’Ha-
bitatge”. Com a conclusió, Albiol 
afirma que “realitzem una oposi-

ció contundent però constructiva. Fem el possible 
-conclou- per arribar a acords amb l’equip de go-
vern, en benefici de la ciutadania, encara que majo-
ritàriament hi voten en contra, però després acaben 
implementant algunes d’aquestes mesures”. 
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