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e) Moció per a la normalització de la llengua catalana i la gestió del plurilingüisme
(26 de gener del 2017)
f) Moció de regulació de la publicitat, propaganda, senyals identificatius i gestió dels
espais públics informatius a Cornellà de Llobregat (5 d’octubre del 2017)
g) Moció contra la transfòbia i en suport a la plataforma Trans*forma la salut (5
d’octubre del 2017)
h) Moció per impulsar un pla d’acció antirumors (5 d’octubre del 2017)
i) Moció en favor de la cohesió social i la convivència cívica a Cornellà (26 d’octubre
del 2017)
j) Moció per revisar el nomenclàtor de la ciutat (30 de novembre del 2017)>>

...
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre d’entrada
004535.
...
La transició democràtica al nostre país i posteriorment el seu desenvolupament, va
determinar un camí de consolidació i treball per a la consecució d’una societat
democràtica, igualitària i per la justícia social com a base del progrés compartit.
Al llarg d’aquests anys hem aconseguit enfortir i prosperar com a societat, avançant
en drets socials i llibertats. No cal reiterar el que som, en tot cas, cal demostrar amb
fets el rebuig a qualsevol actitud o manifestació que vulgui trencar la nostra
convivència.
La crisi econòmica va comportar una greu sacsejada a les institucions i al nostre
sistema polític, i davant d’aquesta situació hem defensat sempre la necessitat
d’avançar en un aprofundiment democràtic per enfortir-nos com a societat, amb
esperit constructiu i voluntat de preservar els avenços aconseguits.
Però l’auge dels partits d’extrema dreta, especialment a Europa i a l’Estat espanyol,
és un dels grans desafiaments als que ens enfrontem actualment. Cal recordar, però,
que també a Catalunya fa anys es va expressar aquesta opció política dins les nostres
institucions.
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Aquestes formacions promouen discursos basats en l’odi envers el diferent, que
relativitzen el feixisme i fomenten el racisme, el masclisme i la homofòbia, tal i com es
va manifestar malauradament abans a Catalunya que a la resta de l’Estat, amb una
notable difusió mediàtica del seu discurs i la irrupció en algunes institucions.
La ciutat de Cornellà de Llobregat sempre ha manifestat el compromís històric en
defensa de valors com els de la justícia, la llibertat, els feminismes, la interculturalitat,
la defensa de la llibertat religiosa en un marc de laïcitat, la diversitat i el dret de les
minories.
Per tot això exposat, el grup municipal dels Socialistes de Cornellà, proposen al Ple
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Expressar la convicció reiterada de la ciutat de Cornellà de Llobregat en la
defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia, així com la defensa dels drets
civils, i mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat vers els discursos,
expressats per l’extrema dreta, que fomenten l’odi, relativitzen el feixisme i posen en
perill la convivència.
Segon.- Manifestar el compromís del consistori de denunciar i aïllar l’extrema dreta,
instant els partits que el conformen a no arribar a acords amb aquestes formacions i
entitats, i comprometent-se a no col·laborar ni finançar cap entitat que defensi idees
no contemplades dins el nostre ordenament jurídic, que atemptin contra el sistema de
drets i llibertats democràtiques.
Tercer.- Expressar i rebutjar l’actuació d’aquelles formacions polítiques que accepten
la convivència amb els partits d’extrema dreta, impregnant-se del seu discurs,
normalitzant les seves propostes i arribant a acords polítics que suposen un blanqueig
del seu ideari i un atac contra els drets individuals i col·lectius de la ciutadania.
Quart.- Assumir el compromís, des de la diversitat democràtica, de continuar
implementant polítiques en defensa dels drets socials i drets civils, garantint com a
eix fonamental per combatre el fanatisme, l’exclusió, la imposició i els radicalismes
que posin en perill la convivència.

...
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de
la sessió, minut 02:32:34 al 03:29:16
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=9154.0
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