
Vivim temps excepcionals. Després de l’octubre català i, especialment, 
de la jornada històrica de l’1-O i la deriva autoritària de l’Estat es-
panyol, Catalunya va tornar a derrotar l’Estat a les urnes el 21-D i el 
28A. Vivim, però, un moment d’impàs, pendents del judici, reagrupant 
forces i preparant-nos per al proper embat. Aquestes eleccions mu-
nicipals han de servir per construir ajuntaments republicans que ens 
permetin seguir avançant en la construcció d’un nou estat, més just, 
més igualitari i més pròsper.

El proper 26 de maig estem citats a les urnes, en aquest cas per les 
eleccions municipals i europees. Ens tornem a presentar, amb més 
força que fa quatre anys, amb l’experiència d’aquests anys dins del 
consistori, amb la consolidació de propostes que hem aconseguit per 
millorar la ciutat i amb el convenciment que ens queda molta feina per 
fer i que evidentment, si tenim més representació a l’Ajuntament, serà 
més fàcil portar-les a terme.

I ens presentem sols i no amb altres candidatures perquè coneixem 
la ciutat i tenim clar el projecte que volem, perquè no volem enganyar 
a ningú amb propostes irreals, o anant conjuntament amb partits o 
sectors que no tenen programa de ciutat o que el que tenen és com-
pletament diferent al nostre. Perquè considerem que anar sols real-
ment és la millor opció per al poble, per la ciutat i per la ciutadania 
de Cornellà.

Cornellà és una ciutat on la gent majoritàriament se sent a gust de 
viure-hi, però nosaltres creiem en un altre model de ciutat i de go-
vern, podem fer una ciutat millor!

Volem un Cornellà més participatiu, on la ciutadania tingui molt més a 
dir en projectes de ciutat i en els pressupostos i on es realitzin consul-
tes per projectes clau. Volem un Cornellà on la Cultura estigui bàsica-
ment a càrrec de la ciutadania, on les entitats, a qui hem de felicitar per 
la feina que fan dia a dia, tinguin més espais i poders de decisió i on la 
llengua catalana sigui un eix d’inclusió. Volem un Cornellà cohesionat 
socialment, on les polítiques socials siguin inclusives, som un sol poble 
i un sol país, vingui d’on vingui la gent que viu a la ciutat. L’educació 
ha de ser un pilar fonamental de les polítiques de la ciutat. L’esport 
ha de ser una eina de cohesió, d’educació, de valors i de salut. Som un 
partit feminista, i un reflexe és la lluita activa que fem. Volem un Cor-
nellà Sostenible, on existeixi un equilibri entre les zones verdes i els 
habitatges. Hem de garantir el dret a l’habitatge per a tothom. Hem de 
fer més polítiques efectives en defensa del medi ambient i refer el pla 
de mobilitat de la ciutat. Volem una ciutat per les persones, no volem 
una ciutat dormitori. Som els defensors del patrimoni de la ciutat. Si 
perdem el patrimoni, perdem la història de la ciutat.
I evidentment, com sempre hem fet, continuarem lluitant per acon-
seguir i fer efectiva la República.

Volem un Cornellà Republicà, Cohesionat, Emprenedor, Sostenible, 
i sí, que formi part de la República Catalana!

Tenim l’oportunitat de fer el canvi a Cornellà, i nosaltres en som l’opció!
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Fem balanç

En aquesta legislatura hem treballat activament dins del con-
sistori i tot i ser només dos regidors, som dels grups que més 
mocions han portat al ple, bé sigui de manera individual o con-
junta amb altres grups. En resum, podem dir que hem volgut 
incidir en tots els àmbits que afecten a la ciutadania de Corne-
llà, condicionant molts cops a l’equip de govern a fer actuacions 
concretes i fiscalitzant la seva gestió.

Però en aquests anys també hem vist com el PSC ha continuat 
amb la seva dinàmica de negar que es parli de diferents temes, 

tots relacionats amb la situació nacional. En general, han vetat 
debatre del que no els hi interessa i els incomoda perquè els 
obliga a posicionar-se. Per altra banda, ICV-EUiA han continuat 
fent de crossa del PSC i han seguit sent els reis de l’ambigüitats.

Nosaltres hem estat l’oposició d’esquerres, treballadora, cons-
tant i constructiva. Un reflexe d’això n’és la feina feta, la quanti-
tat de propostes que hem portat a les comissions informatives, 
les mocions que hem presentat als plens i la feina que hem fet 
i fem cada dia al carrer.

AVALUACIÓ

De totes les propostes que hem portat a les comissions infor-
matives i al ple, n’hi ha un 60% que s’han aprovat, la resta o no 
han pogut debatre’s (perquè el PSC ho ha vetat) o no han estat 
aprovades.

Hem presentat mocions i hem treballat en l’àmbit 

✓ de l’educació, dels esports, 

✓ de la salut, en polítiques socials, 

✓ en l’àmbit cultural, 

✓ en defensa dels drets i deures de les persones migrades, 

✓ en temes d’igualtat, LGBTI, 

✓ de patrimoni, d’urbanisme i habitatge, 

✓ de medi ambient i espai públic, 

✓ en defensa del comerç de la ciutat

✓ de la mobilitat i el transport públic

✓ per fomentar la participació, en pressupostos

✓ i evidentment també en defensa dels drets i les llibertats, 
el dret a l’autodeterminació, en suport al referèndum, 
i també hem denunciat la situació dels presos i preses 
polítiques i la criminalització dels CDR.

ASSOLIT:

+ Actuacions en Medi Ambient
+ Preservació de Patrimoni
+ Prevenció de Residus
+ Retirada plaques franquistes
+ Treball per la cohesió i la convivència
+ Més dotació en polítiques d’igualtat

EN TRÀMIT:

~ Pla de Comerç
~ Suport persones refugiades
~ Dret a l’empadronament
~ Introducció d’ombres als patis de les escoles

PENDENT D’ASSOLIR:

– Pla de Mobilitat aturat
– Revisió del ROM
– Transparència, informació i participació ciutadana
– Blindatge de l’equip de govern planejament urbanístic i 

espai públic
– Oposició en temes nacionals del PSC, ICV, PP i C’s



Per un #NouCornellà
Suma’t al canvi!CORNELLÀ REPUBLICÀ

Transparència i participació

Realitzar consultes ciutadanes sobre temes estratègics de ciutat
Pressupostos realment participatius
Ajuntament obert, transparent i amb els comptes clars
Auditories externes a les empreses municipals

Mitjans de comunicació públics i oberts

Un Ajuntament nacionalment implicat

Construir la República, també des de l’Ajuntament
Defensar el dret a decidir, el dret a ser un país

Reclamar i lluitar per la llibertat de les preses i presos polítiques, el 
retorn de les exiliades i exiliats, com de totes les persones represalia-
des pel seu ideari polític
Denunciar la repressió i exigir el respecte als drets i llibertats

CORNELLÀ EMPRENEDOR

Lluita decidida contra l’atur i la precarietat laboral
Redefinició dels plans d’ocupació

Promocionar el comerç local. Crear eixos comercials interconnectats
Crear ecosistemes d’emprenedoria
Manteniment i millora dels espais industrials i de la Fira

Administració eficaç: simplificació de tràmits, revisió de taxes i 
microcrèdits

CORNELLÀ SOSTENIBLE

Model de ciutat
No edificar fins l’últim metre quadrat de la ciutat. Equilibri entre 
zones verdes i habitatges
Revalorar els espais verds de la ciutat
Prou especulació urbanística. No a un barri nou al Ribera-Salines

Medi ambient - Mobilitat
Reduir, reutilitzar i reciclar: realitzar un pla de residus
Pla d’adaptació al canvi climàtic
Aplicar un pla d’eficiència energètica
Suport a l’activitat agrícola. Foment de productes km 0.
Revisar i implementar el Pla de Mobilitat: prioritat cap a les persones 

CORNELLÀ COHESIONAT

Dret a l’habitatge:
Ampliar el parc d’habitatge protegit, social i de lloguer
Suport a la rehabilitació d’habitatges
No als desnonaments

Cornellà, un sol poble: 
Realitzar un pla director de polítiques d’integració 
Defensar el dret a l’empadronament
Suport a l’acollida de refugiats
La llengua catalana com a eix d’inclusió

Educació
Cornellà, ciutat educadora des d’un punt de vista integral
Defensar la baixada de ràtios
Potenciar les escoles de segona oportunitat i contractes programa
Potenciar i facilitar les tasques dels esplais de la ciutat

Projectes autogestionats per joves en espais públics

L’esport com a eina educativa i de cohesió social

Igualtat
Polítiques actives feministes, contra el masclisme i la violència mas-
clista
Pressupostos amb visió de gènere a tots els àmbits

Lluitar activament contra la LGBTIfòbia
Crear un Pla marc per la Igualtat per raó d’orientació sexual i identi-
tat de gènere

Cultura
Potenciar la cultura a càrrec de la ciutadania
Fomentar un centre multicultural autogestionat
La llengua catalana com a eix d’inclusió

Patrimoni: històric, artístic, arquitectònic i cultural
Defensar el patrimoni de la ciutat. Promocionar la història de la 
ciutat
Potenciar la cultura a càrrec de la ciutadania



#18 Pilar Albiol Gilabert
#19 Walter Cuéllar Carvajal
#20 Maribel Cuevas Gil
#21 Rafael Piñeiro Rodríguez
#22 Dolors Freixenet Mas
#23 Ana del Hoyo Conesa
#24 Joan Tardà Coma
#25 Ignasi Doñate Sanglas

#S1 Elisabet Badia Mairal
#S2 Joan Pastor Fàbregas
#S3 Joana Muñoz Tellez 
#S4 David Bravo Romero
#S5 Neus Castillejo Badia
#S6 Albert Vàzquez Casadevall
#S7 Carme Juanals Diago
#S8 Josep Villón García
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#1 Raquel Albiol Gilabert
#2 Teresa Vidal Llargués
#3 Carles Alemany Lluís
#4 Estrella Corominas Molleja
#5 Toni Torres Blanco
#6 Mireia Ollé García
#7 Xavier Dengra Grau
#8 Isa Santero Sánchez
#9 Xevi Masip Dagà
#10 Verònica Turón Calvo
#11 Jaume Palau Balletbó
#12 Elisenda Junyent Arbués
#13 Oriol Tomàs Sánchez
#14 Irene Flotats Llopis
#15 Lliurat García Roig
#16 Núria Nicolau Marcé
#17 Martí Aguilà Recha
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Local Esquerra Cornellà
C. Eduard Gibert, 48

Despatx Grup Municipal
Can Vallhonrat - Pl Església, s/n
Horaris: Matins: tots de 10h a 14h
 Tardes: dm, dc, dj de 15.30h a 18h Cornellà de Llobregat

678 446 734

@ErcCornella

ErcCornella

www.esquerra.cat/cornella
cornella@esquerra.cat
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