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Anem a totes!

Tenim davant nostre una gran opor-
tunitat per somiar i fer allò pel que 
tants han lluitat abans que nosal-

tres i que ara, la majoria, sens dubte, ne-
cessitem: prendre el control de les nostres 
vides i del nostre present per construir un 
país lliure i socialment just. Per això ens cal 
un estat al servei de la ciutadania.

El que ara avui i aquí proposem no té 
res a veure amb quina llengua parlem, no 
té res a veure amb la terra on hem nas-
cut ni res a veure, si s’és creient, amb la 
religió que practiquem. Només té a veure, 
per damunt de tot, amb quin futur volem 
construir junts. D’això van les eleccions del 
27 de setembre, de fer possible el que cap 
govern espanyol farà ni voldrà deixar fer.

Perquè els governs espanyols regei-
xen els destins d’un estat que mai no 
servirà els interessos de la ciutadania ca-
talana, de tots i cadascun dels que vivim 
aquí. Els catalans i les catalanes no és que 
no tinguem un estat, és molt pitjor encara. 
La veritat és que patim un estat que ens 
va sistemàticament a la contra, que actua 
cada dia per impedir que progressem com 
a país, que ens pren bona part del que 
produïm i que ens retorna amb interessos 
una part sempre per sota de les nostres 
necessitats. Sí, molt per sota sempre del 
que aquest país produeix gràcies a l’esforç 
i al treball, a l’emprenedoria i al dinamisme 
de la nostra societat.

Som fills orgullosos d’un país mestís, fet 
amb gent vinguda d’arreu, amb fam de 
justícia i set de llibertat, que vol recollir 
el testimoni de totes les generacions que 
ens han precedit i de tota aquella gent 
que al llarg de la història ha treballat i ha 
lluitat pels anhels de justícia social i de 
llibertat.

I això és el que podem canviar aquest 
27 de setembre. D’aquí neix la candidatura 
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transversal de Junts pels Sí. Ens cal fer un 
tram de camí plegats, units, més enllà de 
les diferències que puguem mantenir amb 
altres forces polítiques amb què ens hem 
ajuntat. Perquè res no serà possible si el 
27-S no emprenem el camí de la llibertat i 
ens dotem del poder polític necessari per 
controlar els nostres recursos i poder ga-
rantir un futur digne per als ciutadans de 
la Catalunya d’avui i per als nostres des-
cendents.

Per això farem un pas endavant pel 
sí, que és un sí a un país millor, un sí a 

un país més lliure i just, de tots i per a 
tothom, un sí a la llibertat i la justícia so-
cial i un sí a la independència. I ho farem 
a la catalana, pacíficament, cívicament i 
democràticament.

Sobretot per això té sentit la indepen-
dència, perquè hi tenim dret i perquè la 
necessitem. ♦

El ‘sí’ és una passa endavant per un país millor, 
més lliure i més just, de tots i per a tothom, i 
sobretot per això té sentit la independència
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Per primer cop després de tres 
dècades, el PSC va perdre la 
majoria absoluta a l’Ajuntament 

de Cornellà, quedant-se a 2 regidors 
d’aconseguir-la. Aquest fet és his-
tòric, ja que per primer cop s’albirava 
l’esperança d’airejar la política municipal 
a Cornellà i donar més marge de manio-
bra i joc polític als grups de l’oposició.

Ple Municipal del 2 de juliol
Al Ple Municipal del 2 de juliol es va 

aprovar el Cartipàs: composició del 
govern municipal, representació en co-
missions informatives, remuneracions 
dels càrrecs electes, delegació de com-
petències del Ple a la Junta de Govern i 
composició del consell d’administració 
de ProCornellà.

En aquest Ple va ser trist veure com 
dos partits que formalment formen part 
de l’oposició, ICV-EUiA i C’s, impedien 
amb el seu vot dues qüestions fona-
mentals. D’una banda, van evitar la de-
legació de competències del Ple a la 
Junta de Govern, que milloraria la par-
ticipació política dels grups municipals. 
D’una altra banda, van rebutjar que el 
consell d’administració de ProCornellà 
es constituís proporcionalment a la re-
presentació del Ple Municipal, és a dir, 
sense majoria absoluta del PSC.

Això és només un exemple, però tot 
fa pensar que aquesta serà la tònica ge-

ria, propietat de ProCornellà, per un 
import de 2.182.274 €. Per un costat, 
ERC estem a favor que s’adquireixi pa-
trimoni cultural i s’estudiï la manera de 
donar-hi un ús, però alhora critiquem 
la manera com s’ha adquirit. És a dir, 
primer l’empresa municipal ProCornellà 
va comprar Can Bagaria per uns 4 M € 
i després l’Ajuntament l’ha comprat a 
ProCornellà per uns 2 M €. En total, als 
contribuents ens haurà costat 6 M €, al-
hora que s’ha eixugat part del deute de 
ProCornellà amb un exercici comptable 
molt rendible. Us sonen d’alguna cosa 
aquest tipus d’operacions financeres?

I finalment va arribar el torn de les 
mocions dels grups municipals.

Cornellà és ara més sobiranista, 
republicana i d’esquerres

Les coses han començat a canviar i 
una nova manera de fer política a Cor-
nellà s’ha començat a obrir camí. A poc 
a poc el Ple Municipal anirà adquirint 
més rellevància com a òrgan de dis-
cussió pública i presa de decisions. I 
començarem a assentar les bases per 
obrir la política a la ciutadania a través 
del dret a decidir.

Cornellà és ara més sobiranista, més 
republicana i més d’esquerres que no 
ho era fins fa poc. Els regidors d’ERC 
treballarem de valent per seguir 
avançant en aquesta direcció. ♦

neral del mandat: un PSC que seguirà 
actuant com si encara tingués majoria 
absoluta i dos partits de l’oposició, ICV-
EUiA i C’s, que es dedicaran a posar-li 
les coses fàcils.

Ple Municipal del 30 de juliol
Al Ple Municipal del 30 de juliol es 

va donar compte d’un reguitzell de de-
crets d’alcaldia, entre els quals el no-
menament de representants a diverses 
comissions.

Tot seguit, es van votar tres propos-
tes de la Comissió d’Economia i Inno-
vació. La primera, l’adjudicació del con-
tracte de “Prestació del servei de neteja 
viària i recollida de residus” a Fomento 
de Construcciones y Contratas per un 
valor de 29.555.485 €, que ERC vam vo-
tar en contra. La segona, l’aprovació del 
Compte General de l’exercici 2014, en 
què la majoria dels grups municipals 
ens vam haver d’abstenir perquè no 
vam tenir temps de digerir la basta in-
formació que contenia. I la tercera, una 
modificació de crèdit per a un suple-
ment de 313.975 € en diferents partides 
del pressupost, en què destaquen plans 
d’ocupació.

Seguidament es van votar les pro-
postes de la Comissió de Territori 
i Espai Públic, de les quals en desta-
quem una: l’aprovació definitiva de 
l’adquisició del conjunt de Can Baga-

Les coses han començat a canviar.
Primeres passes del grup municipal

Francesc Sànchez
Regidor d’ERC a 

l’Ajuntament de Cornellà
@cescsanchez

Efectivament, el Ple del dia 30 va ser el de la no adhesió 
de l’Ajuntament de Cornellà a l’Associació de Municipis 

per la Independència (AMI). Però malgrat que pugui semblar 
que és una mala notícia, és tot just al contrari, va ser una fita 
històrica. Sí, la moció es va desestimar, però això en aquest 
cas no és rellevant. L’important és que per primer cop al Ple 
de Cornellà es debatia amb una certa normalitat una moció 
sobre la independència. I no només això, sinó que 9 regidors 
de 25 (CeC-CxC, ERC, ICV-EUiA) es van mostrar favorables a 
consultar a la ciutadania de Cornellà aquesta qüestió. Tots 
coneixem quina és la idiosincràsia de Cornellà i precisament 
per això sabem que aquest ha estat un pas de gegant inima-
ginable fa tan sols uns anys.

A part de la moció d’adhesió a l’AMI presentada per ERC, 
se’n van presentar d’altres. Els grups CeC-CxC, C’s, ERC i 
ICV-EUiA van presentar conjuntament una moció contra 
la LGTBfòbia. Si bé hi va haver un consens majoritari per 
desplegar un programa de mesures contra la LGTBfòbia, 
el punt principal de discrepància va ser l’acord de penjar la 
bandera de l’arc de sant Martí els dies 17-M i 28-J al balcó 
de l’Ajuntament, en defensa de la importància de la política de 
gestos. La intransigència del PSC en aquest punt ens va portar a 
ERC a quedar-nos sols votant en contra de la moció final.

C’s va presentar una moció sobre l’Skate Park d’Almeda; tots 
els grups ens vam avenir a transaccionar, per fer una millora 
de l’espai i estudiar-ne el trasllat. F. S.

Cornellà no s’adherirà a l’Associació de Municipis per la Independència
Mocions dels grups municipals al Ple del 30 de juliol
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Política municipal

Iniciem un nou mandat municipal 
i des d’ERC Cornellà ho fem amb 
il·lusió renovada i cares noves. Des-

prés de quatre anys sense presència 
institucional, a les eleccions del passat 
24 de maig vam obtenir 3.208 vots, que 
van representar dos regidors al plenari: 
el Francesc Sànchez i jo mateixa.

Primer de tot, volem donar les gràcies 
a les 3.208 persones que van dipositar 
el seu vot per ERC Cornellà i que ens 
han fet confiança; alhora, volem donar 
un agraïment especial a totes aque-
lles persones que s’han implicat en la 
campanya i que ens han ajudat, d’una 

precarietat laboral serà prioritària. Tre-
ballarem per una Cornellà sostenible, 
equilibrada urbanísticament i amb zo-
nes verdes; prou d’especulació urbanís-
tica. És necessari un Ajuntament que 
defensi el patrimoni històric, artístic i 
arquitectònic de la ciutat. I no podem 
permetre’ns tenir un Ajuntament que 
no estigui implicat en la República Ca-
talana. Volem un Ajuntament republicà, 
emprenedor, cohesionat i sostenible i 
treballarem per fer-lo possible, posant-
nos a disposició de la ciutadania. ♦

manera o altra: sense tots vosaltres no 
hauria estat possible. Moltes gràcies!

En segon lloc, no tingueu cap dubte 
que ens hem agafat aquesta nova eta-
pa amb molta empenta, que intentarem 
fer-ho tan bé com sabrem i ser dignes 
de la confiança que ens heu donat.

Creiem en un altre model de ciutat i 
de govern. Defensarem un Ajuntament 
obert, transparent i amb els comptes 
clars, en què la ciutadania, mitjançant 
consultes, pugui decidir sobre temes 
estratègics. La lluita contra l’atur i la 

3.208 gràcies!
Tot està per fer i tot és possible

Raquel Albiol
Regidora d’ERC a 

l’Ajuntament de Cornellà
@raquel_albiol

Defensarem un Ajuntament republicà, 
emprenedor, cohesionat i sostenible i 

treballarem per fer-lo possible
“

”
Acte de presentació de
Junts pel Sí a Cornellà

Dilluns 7 de setembre

Ponent, lloc i hora per confirmar
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Soy Eduardo Reyes, andaluz, y 
vine a Catalunya con 10 años. Mis 
padres eran de Córdoba. Compo-

níamos la familia doce personas: matri-
monio, dos abuelos y ocho hermanos.

En el año 1960 mis padres tuvieron que 
tomar la decisión de emprender la aventura 
más grande de sus vidas ante una situa-
ción social nefasta que desgraciadamente 
todavía persiste en Andalucía. Lo hicieron 
porque eran personas valientes, que esta-
ban convencidas que no tenían posibilidad 
de sacar adelante a la familia. Andalucía era 
(y me duele que todavía ocurra) propiedad 
de cuatro señoritos que no permitían que 
la riqueza fuera equitativamente repartida. 
Una tierra sometida a un sistema que man-
tenía una población con todo tipo de ca-
rencias en los derechos humanos básicos, 
como el trabajo digno y la cultura. Porque 
los que mandaban querían al pueblo incul-
to para someterlo mejor.

Cansados y desesperados porque el Es-
tado español no tenía miras de cambiar, 
mis padres tomaron la decisión de cambiar 
ellos de lugar. Como miles de familias. Mu-
chas se fueron a Francia; otras, a Alemania, 
porque allí la mano de obra española esta-
ba muy bien mirada. Mis padres apostaron 
por Catalunya porque conocían Barcelona, 
donde además teníamos familia y amista-
des, por lo cual el cambio podía ser menos 
duro para los niños y los  abuelos. Y porque 
aquí había trabajo y,  por tanto, esperanza.

La máxima obligación de unos padres es 
dar a sus hijos una vida digna. Y mis padres 
lo hicieron. Cuidaron a los abuelos y a sus 
hijos hasta el final de sus días. Se sacrifica-
ron por ellos. Orgullosos de su esfuerzo y 
trabajo y orgullosos de que en Catalunya 
hubieran podido alcanzar aquello que en 
su amada tierra se les había negado.

abuelo. Por eso intentaré convencer a todo 
aquel que se me ponga por delante.

No quiero más promesas de cambios ni 
recambios. Quiero un nuevo país sin co-
rruptos ni corruptores. Quiero una Repúbli-
ca catalana con una Constitución digna. No 
hablemos de cambios, hablemos de (nue-
vo) un país nuevo hecho por la ciudadanía. 
Por todos y con las mismas oportunidades 
para todos.

Tenemos la oportunidad de coger ese 
tren el 27 de setiembre, el mismo tren que 
cogieron nuestros padres por nosotros. Co-
jámoslo nosotros por ellos votando por un 
nuevo país, votando independencia.

Y sobre todo porque tenemos la obliga-
ción de dar a nuestros hijos la oportunidad 
que nuestros padres nos dieron a nosotros. 
Démosles la oportunidad de estrenar un 
país nuevo, mucho más justo y libre.

Como cordobés de nacimiento y catalán, 
porque yo decido por mí mismo os pido que 
decidáis también pensando en ellos para no 
cerrarles la puerta a un futuro mejor. ♦

Tras la muerte de Franco se abrió la po-
sibilidad de que en España hubiera una 
democracia de verdad al legalizar los par-
tidos, que se volvían locos prometiendo 
cambios y más cambios y venga cambios… 
Se aprobó una constitución que nos pro-
metía esa democracia de verdad, que nun-
ca llegó.

Pero no nos dimos cuenta de que aque-
llos que prometían tantos cambios eran ni 
más ni menos que los herederos de aquel 
que lo dejó todo “atado y bien atado”.

O sea que, de cambios de verdad, nada. 
Al revés, están arrastrando a Catalunya al 
mismo desastre al que llevan al resto de 
España. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos 
arrastrar o le echamos los bemoles que 
echaron nuestros padres para cumplir la 
obligación que tenemos con nuestros hi-
jos y nietos?

Yo, al mismo tiempo que no quiero dejar 
que la aventura y todo el sacrificio de mis 
padres caigan en saco roto, también quiero 
cumplir mi obligación como padre y como 

ERC Cornellà de Llobregat

@ErcCornellà

678 446 734

Eduardo Reyes,
president de Súmate

@eduardorepi

Soy andaluz y
quiero un país nuevo

foto: Meritxell Doncel
@m_doncel

Os pido que decidáis 
lo mejor para vuestros 
hijos en las próximas 
elecciones, igual que 

hicieron nuestros 
padres cuando vinieron 

a Catalunya

“

”
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