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Vots a favor:
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio
Gómez Márquez.
Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i
Elisabet García Petit.
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez.
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla,
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos
Domínguez Rodríguez.

Abstenció:
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal
Llargues i Carles Alemany Lluis.

MOCIÓ RESULTANT
...
El 12 de gener del 2020, VOX va convocar concentracions davant de diversos
ajuntaments contra el lema “España Existe” on s’emplaçava a la ciutadania a
manifestar-se per demanar “un govern que respectés la Constitució i la Sobirania”.
A la nostra ciutat, com en moltes altes, també es va realitzar una concentració
antifeixista, de persones molt diverses que, pacíficament, volien evitar la
normalització i blanquejament de les crides de VOX a la crispació social, la
confrontació, la discriminació, al racisme, les incitacions a la violència.
Un dels concentrats, veí de Cornellà i persona molt implicada en el teixit associatiu de
la ciutat, va ser acusat injustament, per part de membres i simpatitzants d’algunes
formacions polítiques d’extrema dreta, d’una presumpta agressió en què no va
participar i, a partir d’aquí va patir, i continuà patint, un assetjament, escarni i
amenaces, completament intolerables, a les xarxes socials on es van vulnerar molt
dels seus drets fonamentals.
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Les mostres de solidaritat, cap a aquest company, han estat múltiples i reiterades; per
part de moltes entitats de la ciutat i de moltes persones a títol individual. Nosaltres
ens hi volem sumar com a consistori. Perquè des de les institucions també s’ha de dir
PROU. Prou a la normalització del feixisme, prou a la seva impunitat, prou a la
violència, a l’odi, a la discriminació i a la intolerància.
Al Ple Municipal del mes de gener del 2019, Esquerra Republicana de Cornellà vam
presentar una moció de condemna a qualsevol actuació feixista a la ciutat. Aquesta
moció proposava rebutjar i aïllar els grups i partits polítics que promouen el discurs
racista, senòfob, homòfob, contrari als drets a les dones, a la recuperació de la
memòria històrica o als drets dels animals. No cedir cap espai municipal ni a la via
pública, ni presència en cap mitjà de comunicació públic, per a la realització d’actes o
difusió de relats que promoguin un discurs feixista, racista, xenòfob, homòfob,
d’exclusió o de discriminació. Acords que volíem que acreditessin a Cornellà com
“Ciutat Antifeixista” amb accions concretes per combatre i aïllar la difusió de
missatges i actuacions feixistes.
Volem una ciutat cohesionada, que defensi, activament, els valors de la fraternitat, la
igualtat, la solidaritat, la justícia, l’equitat, la convivència, el respecte als drets
individuals i col·lectius i que sigui un mur contra el feixisme, la intolerància, l’exclusió i
l’odi. Al feixisme se l’ha de combatre i vèncer. No ha de tenir espais a la nostra ciutat,
ni a la societat. Tolerància zero amb els discursos d’odi.
Per tots aquests motius el Grup Municipal d’ERC-AM proposa al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Davant qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGBTIfòbica al
municipi, l’Ajuntament de Cornellà es compromet a fer una denúncia pública i
personal de suport a les persones agredides o agreujades i facilitarà, en funció dels
seus recursos i possibilitats legals, els mitjans a l’abast pel suport i reparació dels
danys físics i morals causats a l persona agredida, valorant la possibilitat de personarse com a acusació popular en aquest tipus de casos.
Segon.- L’Ajuntament es compromet a condemnar formalment tots els actes públics i
declaracions que es produeixin en l’àmbit de la ciutat, els quals facin apologia del
racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra els drets humans.
Valors els quals són totalment incompatibles en una democràcia real i rebutjables per
la societat.
Tercer.- L’Ajuntament farà una campanya de neteja i control d’activitats que incitin a
la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere o orientació sexual, evitant que als
carrers i barris de la vila s’hi trobin pintades, cartells, adhesions o fulletons
discriminatoris.
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Quart.- L’Ajuntament, sempre que es pugui demostrar i justificar objectivament en
l’exercici de les seves competències, es compromet a no cedir cap espai municipal ni
a la via pública, ni presència en cap mitjà de comunicació públic, per a la realització
d’actes o difusió de relats que promoguin un discurs feixista, racista, xenòfob,
d’exclusió o de discriminació.
Cinquè.- Instar als partits, grups i entitats a aïllar políticament aquells que difonguin
missatges i promoguin actituds xenòfobes, d’exclusió, de discriminació o de
priorització d’alguns col·lectius o persones sobre altres en funció del seu lloc de
naixement, nacionalitat, orientació sexual, gènere, religió, raça o ètnia.
Sisè.- Declarar Cornellà de Llobregat “Ciutat Altifeixista.”
Setè.- Informar la ciutadania de Cornellà d’aquests acords a través dels mitjans de
comunicació municipals i traslladar aquests acords a la FAVCO, a Unitat contra el
Feixisme i el Racisme de la ciutat, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de
Catalunya.

...

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre
regidors i regidores presents en aquest moment.

PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS, PEL
TREBALL CONJUNT EN L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE POLÍTIQUES LGBTI+ A LA
CIUTAT DE CORNELLÀ.Moció PODEMOS, pel treball
conjunt en l’elaboració d’un Pla
de Polítiques LGBTI+ a la ciutat de
Cornellà.

MOCIÓ
...
Actualment ens trobem en una lluita a escala mundial per l’assoliment de drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals que al llarg de la història han
sigut discriminats i invisibilitzats, tot i això encara ens trobem lluny de la plena
normalització. Des de fa anys les polítiques per a l’assoliment de la igualtat i la
visibilització d’aquests col·lectius han augmentat en tot el país, quelcom que
considerem imprescindible i necessari per poder fomentar el respecte i la tolerància
en la ciutadania.
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