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A Cornellà es pretén construir un barri sencer nou a la zona 
Ribera-Salines. És l’única zona no urbana i de gran riquesa natural 
que queda a la nostra ciutat. 

-

Nosaltres sempre ens hem oposat a aquest projecte, conside-
rem que s’ha de trobar un equilibri entre zones verdes, agríco-
les, industrials, habitatges i equipaments a la ciutat.

necessitem que aquest espai natural 
estigui al servei de la ciutadania. 

Per lluitar per l’anul·lació d’aquest projecte i amb la voluntat de 
donar vida a aquest espai, s’ha creat la Plataforma Ribera-Sali-
nes,

-

interès per part dels que governen per naturalitzar la ciutat. Si 
seguim a aquest ritme, en poc temps la ciutat podria quedar 
totalment saturada i amb una densitat de població i nivells de 
contaminació irreversibles.

Amb Raquel Albiol - Alcaldable per Cornellà
i Pere Aragonès - Coordinador nacional d’ERC

Cornellà de Llobregat
Dijous, 13 d’octubre
19.00 h
Plaça de l’Església (Davant l’Ajuntament de Cornellà)

Raquel Albiol
Presentació de la candidata a l’alcaldia



#Política ocal

i Raquel Albiol

L'esquerra 
que planta cara

-

-

-

posar les persones al centre de totes les polítiques.

sempre hem fet propostes 
 encara 

-

-

participació ciutadana i escolta activa. Fent que la ciutadania 

en clau de futur, plantejar com volem que sigui la nostra ciutat 
no tan sols en els propers anys, sinó d’aquí a 30 i 50 anys.

És imprescindible trobar un equilibri entre zones verdes,              
industrials, equipaments i habitatges

Ens has parlat que el govern actual són com una gestoria, 

Sí. Hem de passar de gestionar a liderar.

-

global.

Necessitem un govern municipal preparat per fer front als 
reptes del segle XXI.



-

-

zona Ribera-Salines.

ciutadania. 

juguem tot amb Ribera Salines.

aquest estiu. 

El proper mes de maig ens juguem molt més que quatre anys, 

i cornellanenques hi puguin viure amb qualitat de vida.
  

-

-

pobresa són preocupants.

-

-

estic convençuda que ha arribat l’hora de ser decisius a 

.
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Raquel Albiol, 
alcaldable per 
les municipals 
del 2023

-
pals.

validada per seguir liderant el projecte 
d’Esquerra Republicana de Cornellà. 

-
ció al consistori i és regidora des del 2015. 

-
-

pal. 

-
da i valorada pels seus conciutadans i 
conciutadanes. 

-

-
blicana”. 

totes les polítiques”.

Qui és la 

Activista, municipalista, feminista, 
progressista, ecologista, catalanista, i 
sobretot rebel enfront de les injustícies i 
les desigualtats.

Sempre optimista.

-

sempre sumar, mai 
restar, és la forma de fer de la Raquel.

-

per això creu que 
la suma i la generació de complicitats 
faran possible aturar una altra agressió 
que amenaça el nostre territori, i en 

Salines, l’última zona no urbana i verda 
-

cada en la lluita contra l’ARE Ribera-Sali-
nes.

-

"cal 
continuar tocant de peus a terra, no 

cal aire 

-

gent. 

Cornellà de Llobregat
www.locals.esquerra.cat/cornella
cornella@esquerra.cat

678 446 7 4

@ErcCornella
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@ErcCornella

@esquerracornella


