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“El meu
suport serà
per Esquerra
perquè mai
m'han dece-
but. A
Cornellà, sem-
pre han fet el
que han dit.”

“Perquè són
els únics que
defensaran la
llengua i la
cultura cata-
lana i les
faran accessi-
bles a
tothom.”

“Voto
Esquerra per-
que estan
compromesos
amb la sanitat
i els serveis
d'atenció a les
persones més
desvalgudes.”

“Sé que
Esquerra
dedicarà tot
el seu esforç
a fer pisos de
lloguer
públics per
als joves.”

“Votaré
Esquerra per-
què les majo-
ries absolutes
acaben amb
la democrà-
cia. I més, si
duren tants
anys.”

“Votaré
Esquerra per-
què defensen
els valors
republicans i
catalanistes.”

“Perquè
Esquerra ha
impulsat els
horts agrícoles
urbans i vol
conservar els
pocs espais
agrícoles que
ens queden.”

“Les escoles
públiques de
Sant Ildefons
han de ser
una prioritat
per al nou
Ajuntament.”

“Per què
encara la ciu-
tadania no pot
parlar en els
plens munici-
pals? Ja és
hora d’obrir
l’Ajuntament a
les persones.”

“És necessari
que algú
representi a
l'Ajuntament
les veus 
crítiques que
hi ha a la 
ciutat.”

“Voto
Esquerra per-
que lluitarà
per la integra-
ció dels nou-
vinguts a
Cornellà de
tot el món.”

“Esquerra
millorarà els
serveis muni-
cipals d'as-
sistència
social. Hi
posarà més
il·lusió i més
pressupost.”

“La gent
d’Esquerra a
Cornellà enca-
ra manté la
il·lusió de can-
viar les coses i
això és bàsic
per a ser un
bon polític.”

“La Iolanda
Llambrich
representa el
relleu genera-
cional i apor-
tarà idees
noves a
Cornellà.”

“Votaré
Esquerra per-
què és l'únic
partit d'esque-
rres sense cap
submissió a
partits esta-
tals.”

“El meu suport
a Esquerra es
basa en la
seva honeste-
dat, responsa-
bilitat i capa-
citat de tre-
ball.”

“25 anys
d'Ajuntament
PSC-IC hi
encara no hi
ha cap espai
per a joves.”

“Esquerra té
clar que cal
treballar per
aconseguir
una ciutat
justa social-
ment.”

“Votaré
Esquerra per-
què volen com
jo una ciutat
habitable i
acabar amb la
“política del
totxo”.”

“Sense inde-
pendència
econòmica i
política no hi
pot haver justi-
cia social ni
democràcia.”

“En els prò-
xims anys ens
jugarem el
futur de l'esco-
la pública a
Cornellà i això
Esquerra ho té
clar.”

“Daré apoyo a
Esquerra para
garantizar la
pluralidad y
buscar la ver-
dadera inte-
gración de los
inmigrantes.”

“La gent
d’Esquerra està
realment dis-
posada a
escoltar la ciu-
tadania i treba-
llar per respon-
dre els seus
problemes.”

Anna FERRANDO  i
GALÍCIA
Estudiant

Elisabet BADIA

Teresa JIMÉNEZ i
MART ÍNEZ

Cuinera

Alfons CUXART  i
MÉLICH

Metge

Enric GÓ RRIZ i NUET
Treballador d’arts 
gràfiques jubilat

Elisenda REBO RDO SA i
PERPIÑÀ

Tècnica de Control del Cos de
Bombers de la Generalitat

Jordi SALESA i CABALLÉ
Treballador jubilat. Antic

president del Centre Social
Almeda

Fèlix ALACIO  i
BUSQUÉ

Empleat de majorista

Jenifer PÉREZ
Operadora ATC

Josep CO MA 
i V INYES

Fuster

Joan FARGA i JO RDI
Tècnic electrònic 

industrial

Toni BAÑO S i PICAS
Fuster

Ramon RANZ i 
VENDRELL

Comercial

Isabel O RT EGA i
RIO N

Professora de l’IES. Esteve
Terrades

Encarna ALFO NSO
LÓ PEZ

Treballadora Social

Edith BALLET BÓ
ALFO NSO  

Professora d’anglès

Josep Maria SERRAT  
Mecànic

Israel BARCELÓ  i
CH AMO RRO

Ferroviari

Joan MALCAMPO
RECO RT

Ferreter

Vicenç ILLA i 
BERNAD

Treballador de Siemens

Josep SALVADÓ  i
CO LO MINAS

Treballador metal·lúrgic

Raquel O RIO L i
PIFARRÉ

Dependenta i estudiant

Joaquim TO RRES i
TO RRES

Administratiu

Antoni O RIO L H ILL
Comerciant

Albert V ILLÓ N i
BALLET BÓ

Estudiant

Bernat V ILARÓ  i
SABATA
Estudiant

Àngel SINT ES i
BARGALLÓ

Tècnic electrònic

Joan FLAV IÀ i 
MASSOT

Enginyer

Josep Lluís 
CLARAMO NT E

Tècnic

Antònia SÀNCH EZ i
GO NZÀLEZ

Mingo PÉREZ CAÑAS
Gruista

Germà MART ÍN  i MUÑO Z
Politòleg

Rosa Maria PUIG
Mestressa de casa

Marcelina T UT USAUS i
MO NTANYÈS

Venedora jubilada

Jordi Joan PERPINYÀ
Comerciant

Montserrat TO RRES 
i SANGLAS

Llicenciada en psicologia

Ignasi SAYO L i 
VALLH O NRAT
Treballador bancari

Diego H ernan PAZO S
MART ÍNEZ 

Ciutadà de nacionalitat
argentina. Comptable

Mª Jesús MART ÍNEZ
PEMÁN

Dependenta mercat
Marsans

Manuel ESCALÉ i
SABATA

Treballador d’impremta
jubilat

Ferran SAYO L i 
SANTAMARIA

Economista

ara toca
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