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PER LA MODERNITAT!
PEL PROGRÉS I LA JUSTÍCIA SOCIAL!
PER LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA!

PER  CANVIAR LES COSES!

VOTA ÚTIL, VOTA ESQUERRA
PER TRENCAR LA MAJORIA ABSOLUTA! 
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MAI MÉS MENTIDES,
SI US PLAU!

Pocs dies abans de les eleccions
municipals del 2003, CiU va
repartir aquesta publicació.

S’hi afirmava que el PSC havia pac-
tat amb Esquerra entrar en el govern
municipal.  CiU deia una mentida,
però ho van fer per intentar despres-
tigiar Esquerra. Néstor Artís, el candi-
dat de CiU no sabia què dir ni on
mirar quan al cap d’uns dies se li va
preguntar el perquè d’aquella menti-
da. No solament ha quedat demos-
trat que era fals (ens avalen els qua-
tre anys d’oposició ferma, constant i
constructiva que hem fet des
d’Esquerra), sinó que van ser ells els
qui al cap de poc van entrar a formar
part del govern municipal.

MAI MÉS ESPECULACIÓ, SI US PLAU!

Habitatge protegit, sí. Sempre
l’hem defensat i si fos de llo-
guer, encara millor. Però el que

no val és utilitzar aquesta coartada
per ocupar la totalitat de l’espai verge
que ens queda al costat del riu. Un
creixement sostenible exigeix reservar
una part del territori com a espai agrí-
cola i d’oci per als ciutadans d’avui i

per als de demà. 
El  futur no  s’ha d’hipotecar als inte-
ressos econòmics dels poderosos. En
concret, als de la Societat General
d’Aigües, propietària de la major part
dels terrenys que s’urbanitzaran per
fer,  també,  pisos de preu lliure. 
¿Per quina raó els petits propietaris
dels terrenys on s’ha construït  el nou

pavelló esportiu a Riera i el nou camp
de rugbi van ser expropiats i, en canvi,
els terrenys de les Aigües s’urbanitzen
per fer-hi pisos? 
Per què els poderosos sempre han de
guanyar?
Com és que IC-V ho ha permès des
del govern municipal?



Vergonya! Això és el que se sent
en comprovar que l’actual alcal-
de Balmon hagi permès que

José Luís Morlanes, Tinent d’Alcalde
d’Urbanisme, primer, i posteriorment
Tinent d’Alcalde d’Hisen da,  fos con-

tractat també com a gerent del Reial
Club Esportiu Espanyol  durant la ges-
tació, discussió i aprovació del projec-
te del nou estadi i el complex hoteler i
comercial. Per cert, el Sr. Morlanes
també va mentir, perquè  s’havia com-
promès a autoritzar tan sols  un com-
plex comercial de caràcter esportiu. 
Tal vegada tot plegat és legal, però
també profundament  immoral!
Com és que ICV ho ha permès des del
govern?
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MAI MÉS COMPORTAMENTS DESHONESTOS,
SI US PLAU!

MAI MÉS UN AJUNTAMENT QUE NEGUI LA
PARTICIPACIÓ! 

Molts ajuntaments de Cata -
lunya han avançat cap a la
democràcia participativa

amb  la voluntat de donar protagonis-
me a la ciutadania. En canvi, al nos-
tre Ajuntament sembla que el temps
no hagi passat. Després de 25 anys
de democràcia municipal encara no
existeix la figura del Síndic de
Greuges o Defensor del Ciutadà que
vetlli pels interessos de les persones
davant de l’administració municipal.
La ciutadania no pot intervenir als
plens, els grups municipals de l’opo-
sició veuen limitades les seves possi-
bilitats de presentar propostes per un
reglament municipal restrictiu com
no n’hi ha cap  altre a tot Catalunya.
No existeix un Consell Municipal que
garanteixi la imparcialitat dels mit-
jans de comunicació municipals. En
definitiva, immobilisme. 
La ciutadania ja no en té prou només
anant a votar cada quatre anys.  Això
no és modernitat!
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SI ESQUERRA ÉS DECISIVA, 
ENS COMPROMETEM A:

JUNTS HO FAREM POSSIBLE, 
FES-NOS CONFIANÇA!

TRENQUEM LA
MAJORIA ABSOLUTA!

VOTA ÚTIL, 
VOTA ESQUERRA!

1. Aconseguir que la ciutadania pugui presentar i
discutir temes en el Plenari Municipal i convocar
consultes populars per decidir temes transcen-
dents de caràcter urbanístic i d’altres. 

2. Obrir la revista municipal Cornellà Informa a
tothom. Els mitjans municipals no poden ser la
veu exclusiva de l’alcalde.  

3. Fer de Cornellà un referent cultural a nivell
comarcal i nacional, rehabilitant Can Bagaria
per convertir-la en un gran centre cultural, i
crear el museu d’Història de la Ciutat a Can
Suris. 

4. Prioritzar la campanya de Voluntariat Lin güístic
per fer arribar la llengua catalana a les perso-
nes vingudes de fora i subvencionar la renova-
ció i la nova instal·lació de la retolació dels
comerços per poder introduir-hi la llengua
catalana.

5. Preservar un gran espai sense urbanitzar, agrí-
cola o verd, a la zona del riu. 

6. Realitzar un veritable desplegament de la
Borsa de Lloguer Municipal i garantir que el
50% dels pisos de promoció municipal siguin
de lloguer. 

7. Ampliar la xarxa d’Escoles Bressol municipals i
eliminar-ne l’externalització dels serveis edu-
catius. 

8. Desplegar un programa d’atenció específica
per a les persones grans i per a les que patei-
xen  discapacitats físiques i psíquiques.

9. Salvar el petit comerç local amb la creació d’ei-
xos comercials que connectin el comerç de
proximitat amb els centres comercials per tal
de fer compatibles i complementàries les dues
ofertes. 

10. Crear un espai lúdic i cultural públic autoges-
tionat per la gent jove perquè s’hi puguin des-
plegar activitats culturals i d’oci. 


