
som la clau de volta

ACTE F INA L D E  CAMPANYA
Dimecres 20 de maig  20 h
Patronat Cultural i Recreatiu
Mossèn Jacint Verdaguer, 52

La República comença als ajuntaments
Us hi esperem!

“Creiem en un altre model de ciutat 
i  de govern; més just socialment, 
cohesionador, emprenedor, sostenible 
i implicat en la República que farem 
néixer” 

35 anys. Nascuda al barri de la Gavarra, 
amb arrels al Delta de l’Ebre, actualment 
viu al barri Fontsanta-Fatjó.
Va estudiar a l’actual institut Maria 
Aurèlia Campmany i a l’IES Francesc 
Macià. Va formar part dels Castellers de 
Cornellà, va estar implicada amb Cornellà 
Decideix i amb la Plataforma Aturem 
Eurovegas. 
És una apassionada de la fotografia i 
actualment es dedica com a autònoma 
a la producció audiovisual.
Políticament, és militant d’ERC des de 
l’any 2003, tot i que ja formava part de 
les JERC des dels 14 anys. Ara mateix 
és consellera nacional i secretària 
d’Entorn de la permanent comarcal del 
Baix Llobregat. Al febrer de 2014 va ser 
escollida per encapçalar la candidatura 
republicana a l’Ajuntament.

Raquel Albiol
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67 anys, advocat. Membre del Patronat Cultu-
ral, de la Coordinadora contra la Marginació, de 
l’Orfeó Catalònia i president de l’Avenç.
“Ara, més que mai, en moments políticament 
tan decisius, ens cal unir esforços per la digni-
tat personal, contra la corrupció política i per la 
necessària llibertat nacional”

#2 Francesc Sànchez i Garcia

39 anys. Fill de la bodega de ca la Laura, llicen-
ciat en Història i boig pel swing.
“Una ciutat lliure i plena només és possible 
si les persones que l’habiten tenen feina i els 
recursos necessaris per viure dignament. Per 
això, des de l’Ajuntament combatrem l’atur i la 
pobresa”

#3 Ignasi Doñate i Sanglas  

#15 Núria Garcia i Lisbona

70 anys. Implicada en el món de la cultura i 
membre de diverses associacions de la ciutat.

“ERC ha de retornar a l’Ajuntament. La presèn-
cia dels republicans, després d’anys de picar 
pedra, és imprescindible per fer possible un 
govern que cregui en la participació popular”

#14 Xavier Macià i Àlvarez

19 anys. Veí del barri Riera i estudiant 
d’estadística. Jugador del Rugbi Club Cornellà. 
Membre de les JERC.

“Comparteixo aquest projecte perquè està ple-
nament identificat amb els valors de la igualtat, 
l’equitat i la justícia social”

#12 Daniel Cano i Ferreté

43 anys. Carnisser i president del mercat de Les 
Planes de St. Joan Despí. Castellers i diable.
 
“Desitjo tornar a tenir uns centres urbans vius 
de comerç i amb rius de gent gaudint-los.  
Sóc un ciutadà convençut que Cornellà pot ser 
millor i menys víctima de l’especulació”

#10 Albert Otero i Girbau

55 anys. Veí del barri Centre i col·laborador 
d’entitats socioculturals.

“Hem de recuperar per a Cornellà la represen-
tació d’esquerres i independentista que li per-
toca”

#8 Mireia Ollé i Garcia

36 anys. Conservadora-Restauradora en un 
museu. Interessada en el món artístic i en el 
patrimoni cultural.

“Crec que la nostra ciutat pot i ha de ser millor 
i més justa que el Cornellà que hem tingut fins 
ara”

#4 Estrella Corominas i Molleja

 28 anys.  Del barri Centre, molt implicada des 
dels inicis en l’Assemblea Nacional Catalana a 
Cornellà i membre del Secretariat. 

“No he conegut un Ajuntament diferent al que 
tenim i crec que ja és hora de canviar-lo”

#6 Lluïsa Parés i Lisbona 

54 anys. Administrativa, veïna del barri del Pe-
dró i membre de l’Orfeó Catalònia, on canta a la 
coral i fa teatre.

“Estic a la llista d’ERC pel seu projecte 
d’esquerres i de defensa del patrimoni cultural 
i arquitectònic de la meva ciutat”

#5 Isidor Díaz i Coma

24 anys. Estudiant de relacions internacionals. 
Membre de les JERC.

“L’objectiu és un Cornellà jove, adaptat als 
nous temps i a les demandes que aquests 
comporten. El camí per aconseguir-ho?  
Esquerra Republicana de Cornellà. #som-hi!”

#7 Carles Alemany i Lluís

49 anys. Cap de projectes d’enginyeria. Implicat 
en Òmnium Cultural, l’ANC i ONG humanitàries 
de la ciutat.
      
“ERC es l’única opció veritable d’esquerres per 
construir un #NouCornellà dins de la futura 
Repúblic Catalana”

#9 Jordi Cuesta i Grande

45 anys. Implicat en diverses associacions de 
la ciutat des dels 14 anys. Regidor de Joventut 
del 1991 al 1996 pel PSC.

“ERC és l’únic partit que ha preservat els prin-
cipis d’esquerra i de catalanisme”

#11 Montserrat Galícia i Gorritz

67 anys. Va néixer i viu a Cornellà. Llicenciada 
en Història Contemporània i escriptora. Mes-
tra i pedagoga, ha estat vinculada als grups 
d’esplai de Cornellà Centre. 
 
“El projecte d’ERC em sembla, actualment,  la 
millor opció d’esquerres i independentista”

#13 Jaume Palau i Balletbó

66 anys.
Jubilat, però continuant treballant per al país.

“Em presento per ERC perquè comparteixo el 
compromís de fer un Ajuntament transparent, 
que doni veu i poder a la ciutadania”
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#20 Elisenda Junyent i Arbués

47 anys. Conductora d’ambulàncies.

“Cada dia treballo amb malalts i veig la falta 
de recursos que hi ha. Estic segura que es pot 
millorar la gestió actual, però també cal poder 
tenir tots els diners que els catalans guanyem 
per tenir la sanitat que ens mereixem”

#23 Joaquim Junyent i Sonet

81 anys. Ex-president AAVV Riera. Jubilat, im-
plicat en organitzacions socials.

“Crec en el projecte d’ERC per dues raons: per 
la qüestió social i per les llibertats nacionals, 
les dues igual d’importants”

#25 Joan Tardà i Coma

61 anys. Mestre a l’IES Esteve Terradas i en 
l’actualitat diputat al Congreso. 
“Perquè a partir del 27S necessitarem que tots 
els Ajuntaments del país es posin al servei del 
Parlament de Catalunya per iniciar el procés 
constituent que ens permetrà proclamar la Re-
pública Catalana”

#S1 Josep Villon i Garcia

60 anys. Delegat sindical d’arts gràfi-
ques. Implicat en les AMPA durant 14 
anys. 
“Dono tot el meu suport a ERC per-
què és la millor opció per transformar 
Cornellà en una ciutat més justa, més 
solidària i més sostenible”

#16 Carles Mas i Segovia

36 anys. Veí del barri de la Gavarra, tècnic repa-
rador d’electrodomèstics i calderes.

“Fa molts anys que sóc d’esquerres i indepen-
dentista. I ara més que mai hi col·laboro amb 
molta il·lusió perquè som a punt de fer néixer 
un nou país”

#18 Joan Pastor i Fàbregas

56 anys. 
Comerciant. Membre del Secretariat Local de 
l’ANC i soci d’Òmnium Cultural.

“Dono suport perquè ERC ha fet i farà una ve-
ritable política en defensa del comerç de proxi-
mitat i de qualitat”

#17 Pilar Albiol i Gilabert

43 anys. Veïna de Fontsanta-Fatjó. 
Ex-regidora de l’ajuntament. Mem-
bre de l’AMPA del Col.legi Can Suris.    
 
“Vull un Ajuntament plenament compromès 
amb l’educació perquè ens hi juguem la cohe-
sió social del país”

#19 Carlos Salmerón i Rosas

31 anys. Empresari, periodista i ex-jugador del 
Rugbi Club Cornellà.

“Crec en una pràctica esportiva que fomenti els 
valors cívics, cohesioni les persones i ens arreli 
a la nostra ciutat”

#22 Montserrat Coma i Viñas

58 anys. Implicada des de sempre en el món de 
l’associacionisme esportiu de la ciutat. 

“Estic a la llista d’ERC perquè crec en una so-
cietat on tothom tingui els mateixos drets i 
deures i, sobretot, les mateixes possibilitats de 
ser feliç”

#24 Genoveva Casas i Pons

73 anys. Comerciant jubilada.

“Perquè confio en l’honestedat d’ERC i en el  
compromís de fer de Catalunya un país inde-
pendent.  Ara és l’hora!”

#S2 Manel Montserrat i 
Martínez

44 anys.  Infermer. Implicat en la cul-
tura popular catalana.

“Esquerra republicana representa llui-
ta social i nacional”

#S3 Maria Sànchez i 
Montes
29 anys. Veïna del barri Sant Ildefons. 
Politòloga i estudiant un màster en 
cooperació al desenvolupament.
 “Formo part de la llista d’ERC perquè 
vull un Cornellà millor, més just i equi-
tatiu i ERC és la millor alternativa per 
aconseguir-ho.”

#S4 Josep Caubet i Roig

67 anys. Agent comercial jubilat.

“Crec en el projecte d’ERC perquè 
estic totalment convençut que és la 
millor forma de fer política i per acon-
seguir la independència”

#S6 Alexis Estefania i  
Delgado

29 anys. Veí de la Gavarra. Conductor 
d’autobús, amant de l’esport i la mun-
tanya.
“És imprescindible combatre la preca-
rietat laboral i una devaluació salarial 
que ens condemna a la misèria”

#S6 Teresa Jiménez i  
Martínez

62 anys, restauradora i veïna del barri 
Centre.

“Dono suport a la llista d’Esquerra 
perquè la integra bona gent, jove, tre-
balladora i que estima Cornellà”

#21 Ignasi Sayol i Santamaria

49 anys. Enginyer, sempre emprenent nous 
projectes i col·laborant a fer una ciutat millor. 

“Cornellà no pot quedar al marge en la lluita 
per la construcció de la nova república catala-
na, un nou país, lliure i socialment just. ERC és 
la millor opció per aconseguir-ho” 
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UN CORNELLÀ REPUBLICÀ 

- Un Ajuntament obert, transparent i amb els comptes clars.
- Auditories externes a les empreses municipals.
- Participació ciutadana:
	 •	Plens	participatius	i	oberts	a	la	ciutadania.
	 •	Consultes	ciutadanes	sobre	temes	estratègics	de	la		
 ciutat.
- Mitjans de comunicació públics i oberts.
- Un Ajuntament implicat nacionalment.

UN CORNELLÀ COHESIONAT 

- Dret a l’habitatge:
	 •	Suport	a	la	rehabilitació	d’habitatges.
	 •	Foment	del	lloguer	social.
	 •	Pla	d’ocupació	racional	d’habitatges	buits.
- Cornellà, un sol poble:
	 •	 Inclusió	de	 les	diferents	comunitats	culturals	 i	
lingüistiques, amb la llengua i la cultura catalanes com a punt 
de trobada.
- Cornellà, ciutat educadora des d’un punt de vista integral.
- L’esport com a eina educativa i de cohesió social.
- Pobresa zero:
	 •	Dret	a	l’alimentació	dels	col·lectius	més	vulnerables.
	 •	No	als	desnonaments.
	 •	No	a	la	pobresa	energètica.
- Igualtat de gènere:
	 •	Polítiques	actives	contra	el	masclisme.
- Projectes autogestionats per joves en espais públics. Espais
intergeneracionals.
- Prou destrucció de patrimoni històric, artístic i arquitectònic.
- Creació d’un centre d’interpretació de la ciutat.

UN CORNELLÀ EMPRENEDOR 

- Lluita decidida contra l’atur i la precarietat laboral.
- Foment del comerç local de qualitat i especialitzat; definició de 
nuclis comercials i eixos connectors.
- Manteniment i millora dels espais industrials; atracció 
d’inversions i nous tipus d’empreses, com ara tecnològiques o 
centres de coneixement.
- Redefinició de l’espai firal.
- Capgirar ProCornellà: l’impuls efectiu a l’activitat econòmica i 
a la revaloralització del parc d’habitatges.
- Administració eficaç: simplificació de tràmits administratius, 
revisió de taxes municipals i microcrèdits per a l’emprenedoria, 
les cooperatives i el quart sector.

UN CORNELLÀ SOSTENIBLE

- Model de ciutat amb visió de futur, equilibrat urbanísticament 
i amb zones verdes:
	 •	Prou	especulació	urbanística.
	 •	No	al	Pla	Ribera-Salines.
	 •	Pisos	al	Pisa	no.
- Pla de mobilitat que prioritzi vianants, ciclistes, transport públic 
i vehicles privats, per aquest ordre.
- Suport a l’activitat agrícola. Recuperació del Parc Agrari de 
Cornellà i foment de productes de km 0.
- Hipoteca zero per a les futures generacions: estalvi de recursos, 
gestió de residus i eficiència, començant per l’Ajuntament.

D e s  d ’ E s q u e r ra  R e p u b l i c a n a  vo l e m :

Erc Cornellà de Llobregat

@ErcCornellà esquerra.cat/cornella

678 446 734

VOTA #NOUPAÍS
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