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5387 gràcies! Seguim treballant!
Hem fet història! Hem doblat la nostra representació i som la primera
força de l’oposició!!!
Esquerra Republicana de Cornellà hem crescut, més que mai i tenim
4 regidors. 3 dones i un home. Reflex d’una llista feminista i amb moltíssima empenta.
Aquest resultat és la resposta a la feina ben feta, a la constància i al
treball d’aquests darrers quatre anys i a la implicació imprescindible
de les voluntàries i voluntaris, que hi han invertit moltíssimes hores
i encara més il·lusió, esperança i determinació. Cornellà és una ciutat
amb persones d’orígens diversos, de contrastos i, per aquest motiu,
encara ens sentim més orgullosos dels nostres resultats. Perquè el
nostre missatge ha arribat a tots els barris i perquè, l’impuls republicà,
es veu recolzat per una immensa voluntat de canvi.
Estem molt orgullosos de tenir més força per treballar, de manera coherent i constructiva, com hem fet fins ara. Amb projectes de i per la
ciutat, en la reivindicació dels valors republicans, contra la repressió i
en la defensa dels drets i llibertats.
El nostre compromís amb la nostra ciutat és ferm i continuarem treballant per una ciutat cohesionada, feminista, emprenedora, sostenible i republicana.
Som molt conscients que la majoria absoluta del PSC pot condicionar
l’èxit i el desenvolupament de les nostres propostes. I més després del
pacte amb “els comuns”, ampliant encara més la seva majoria. Però
nosaltres continuarem fent oposició, coherent i constructiva, i també
emplacem a totes les forces polítiques representades en aquest Ajuntament la voluntat de contribuir, consensuar i acordar temes essencials per la nostra ciutat que necessiten la implicació de tots nosaltres,
ens referim sobretot a la problemàtica de l’habitatge i a la situació

precària dels serveis socials de la ciutat.
Els resultats d’Esquerra Republicana de Catalunya, del 28 d’abril, van
tenyir de groc Catalunya i nosaltres, hem seguit el seu impuls. Som
el pal de paller de la lluita pels drets socials i democràtics i som una
muralla contra la repressió. Hi ha companyes i companys que es veuen injustament empresonats i, nosaltres, des de Cornellà, seguirem
treballant perquè siguin lliures i perquè ho siguem tots.
El conegut com a cinturó roig, cada vegada és més groc, cada vegada hi
ha més gent que s’adona que per millorar, per conquerir més drets socials i tenir una societat més justa, igualitària i democràtica és imprescindible la República. Perquè la República es construeix des dels municipis.
Moltes gràcies a totes les persones que ens heu fet confiança, seguirem treballant per la defensa dels drets socials de tota la ciutadania
de Cornellà, ara amb més força dins de l’Ajuntament i també, com
sempre, des del carrer.

#Política Local
Qui som?
Raquel Albiol i Gilabert

Teresa Vidal i Llargués

Tinc 40 anys, del barri de la Gavarra, actualment
visc al barri Fontsanta-Fatjó. La meva família és
originària del Delta de l’Ebre i sempre reivindico
que sóc de dos deltes. Em dedico a la producció
audiovisual, organitzant rodatges.
Vaig formar part dels Castellers, de Cornellà Decideix i de la Plataforma
Aturem Eurovegas.
Implicada en política des dels 14 anys, primer a les JERC i després a
ERC. Sóc Consellera Nacional d’Esquerra en representació del Baix Llobregat i l’Hospitalet i Consellera al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Sóc llicenciada en Filologia Catalana. Treballo a
la Generalitat de Catalunya, des del 1999, actualment estic destinada al Departament de Salut; en
un òrgan de control intern adscrit al Departament
de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
Tinc 47 anys, sóc mare, feminista i del barri centre.
He format part de la Junta de l’ANC de Cornellà, del 2016 al 2019, i
n’he estat la secretària durant un any. Sóc sòcia d’Òmnium Cultural i
d’Intermon Oxfam.

Carles Alemany i Lluís

Estrella Corominas i Molleja

Director tècnic en una empresa fabricant de motlles i impressió 3D. Des de la joventut compromès
amb la independència del nostre país, militant
d’ERC des del 2002, he estat president Comarcal
a La Vila de Gràcia, Conseller Nacional i actualment president de la Secció Local a Cornellà.
Nascut a Barcelona, visc al barri centre de Cornellà, vaig participar al Cornellà Decideix. Soci actiu d’Òmnium i l’ANC. Soci i voluntari de la Creu Roja.

Tinc 33 anys i sóc del barri centre. Treballo d’administrativa a una associació de serveis socials
per a persones dependents.
Vaig formar part de Cornellà Decideix l’any 2010.
Vaig ser membre de la junta de l’ANC de Cornellà
ocupant el càrrec de secretària durant dos anys. Vaig ser delegada
sindical de CCOO durant 4 anys. Sóc sòcia d’Òmnium Cultural i actualment cantaire a l’Orfeó Catalònia de la ciutat.

Retribucions de les Regidores
d’Esquerra Cornellà

Donació a l’Ajuntament d’una part de la retribució
de l’assessor del Grup Municipal d’Esquerra

Com a portaveu d’Esquerra, la Raquel Albiol té una retribució, per
dedicació parcial, la Teresa Vidal, el Carles Alemany i l’Estrella Corominas tenen retribucions per assistència a plens i comissions informatives.
Raquel Albiol
Portaveu

18.360,02 € bruts anuals

Teresa Vidal i Estrella Corominas
1 comissió informativa
180€
1 plenari al mes
360€
Total
540€ bruts mensuals
Carles Alemany
1 plenari al mes

360€ bruts mensuals

Què ens hem gastat a la Campanya de les
Municipals?
D’acord amb la nostra voluntat d’actuar amb la màxima transparència, traslladem les despeses de la campanya de les passades municipals.
La llei marca un import màxim, que en el cas d’una ciutat com Cornellà, tenint en compte el percentatge d’habitants és d’uns 13.000€,
sense comptar la tramesa amb l’enviament de les butlletes.

Al ple del 31 de març del 2016 es va aprovar la creació de la figura de l’assessor per als Grups Polítics Municipals de l’oposició d’aquest Ajuntament.
Tal i com vam argumentar en la nostra exposició, compartíem la necessitat
de la creació d’aquesta figura perquè els grups a l’oposició poguessin disposar de més eines per a desenvolupar la seva tasca, però no compartíem
que la retribució fos de 35.000€ bruts/anuals. Vam presentar una esmena,
que no es va aprovar, per tal que la retribució fos de 25.000€ bruts/anuals.
En conseqüència ens vam abstenir en aquesta proposta.
Al ple del 27 d’octubre del 2016, ens vam acollir a la figura de l’assessor
però vam exposar que faríem una donació a l’Ajuntament del diferencial
de la nostra proposta de retribució, de 25.000€ bruts/anuals, descomptant els càrrecs fiscals i sense que això anés en perjudici de la persona
contractada a aquests efectes.
En compliment del nostre compromís, al juliol del 2019, hem realitzat
un ingrés, en concepte de donació a l’Ajuntament, per un import de
4900€. Aquesta és una part de la quantitat total de la que es farà
retorn a l’Ajuntament. Amb aquesta actuació complim el compromís
adoptat la legislatura passada. Som l’únic Grup Municipal que realitza
aquesta donació.

Cartelleria

5.590,60€

Cartells, plafons fanals, pancartes, díptics, revista.

Actes

2.065,14€

Lloguer d’espais, lloguer d’equips, audiovisuals.

En total

7.655,74€

#Política Nacional
Què no t’han explicat del 155
Es parla molt del 155. Cada dia hi ha noves
amenaces d’aplicacions més dures, restrictives i indefinides. Alguns polítics, com el nostre Alcalde, diuen que els seus efectes no es
van notar. En Pedro Sánchez manifesta que
va ser un bàlsam. Aquestes afirmacions són
una mentida que no s’ha de normalitzar.
El 155, va cessar al Govern legítim, escollit
a les urnes, va suspendre la nostra autonomia, va legitimar la violència i la repressió,
el bloqueig del pressupost de la Generalitat
de Catalunya i de polítiques essencials per
a la nostra seguretat, salut i benestar. Va
recolzar la vulneració de drets humans, l’empresonament dels Jordi’s i dels nostres líders
polítics...
És difícil quantificar els danys dels serveis
que no es van poder prestar i dels que es van
aturar, discrecionalment, en els despatxos
d’alguns ministres de Madrid. En fem quatre
pinzellades:
- Al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies es van bloquejar 890 milions d’euros

destinats a entitats socials i als sectors més
vulnerables, que van tenir moltes dificultats
per fer front al pagament de nòmines i al
manteniment dels seus serveis.
- Es van veure afectades polítiques d’infància i d’adolescència, de dones, de seguretat
alimentària, la recerca mèdica i científica en
àmbits com el càncer o la sida, la renda mínima garantida, la dependència, programes
d’inclusió social i un llarg i tristíssim etcètera.
- Es van cancel·lar programes de Garantia Juvenil, la principal eina per a millorar la capacitat de trobar feina i aconseguir la inserció
laboral dels joves.
- Es van aturar millores en residències d’avis,
subvencions que tenien com a objecte la salut mental, el telèfon de l’esperança, el tractament de les drogodependències, la contractació d’un servei d’atenció a la interrupció de
l’embaràs, l’adjudicació de 1.500 noves places
per a gent gran...
- Es van bloquejar 16 milions d’euros del Pla
Integral d’Urgències de Catalunya, per al pe-

ríode d’hivern i la inversió de 13 milions d’euros per a centres d’atenció primària.
- Es van impedir actuacions encaminades a
promocionar les inversions al país i el desenvolupament de negocis a l’estranger. El Port
de Barcelona, per exemple, va veure limitada
la participació en missions comercials a altres
països.
M. Rajoy deia que l’objectiu del 155 era restaurar la legalitat constitucional i estatutària,
assegurar els drets i llibertats de tots els catalans i mantenir el benestar social i el creixement econòmic... això, com tots sabem, no és
veritat. Afecta a tota la població de Catalunya, es voti a qui es voti i ho hem pogut constatar en aquests llargs mesos de repressió, d’amenaces, de manca de diàleg i de
menysteniment.
Teresa Vidal
(Aquestes dades s’ha extret de l’inventari de
danys, de servidors.cat, d’articles de diari i del
llibre el 155: tot allò que no t’ha explicat, de
Joan Martínez Vergel)

La veritat de la Llei de Contractes de Serveis a les Persones
S’està parlant molt de la Llei de Contractes de
Serveis a les Persones, altrament anomenada
“Llei Aragonès”, però no tot el que es diu és
cert, NO suposarà l’externalització més gran
del Govern en educació, salut i altres serveis
bàsics. Això és completament fals.
- El Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones no suposa cap nova externalització, tampoc en reverteix cap.
- L’objecte del Projecte de Llei té com objectiu establir les condicions dels contractes
de l’administració per a prestar serveis a les
persones.
- La Llei no entra a regular quins serveis es poden prestar o no de forma directa o de forma
indirecta. És a dir quins serveis estan externalitzats, sinó que regula com es gestionen
els serveis a les persones que es presten via
contractació.
L’administració pot prestar serveis a les persones mitjançant gestió directa o amb mitjans
propis, gestió indirecta o gestió concertada.
Aquesta llei es centra a regular la contractació pública de serveis a les persones en àmbits com serveis socials, sanitaris o educatius,
entre d’altres, per tal d’assegurar-ne la qualitat dels serveis que no es presten de forma
directa.
- Desplaça el pes del preu en la contractació
pública per afavorir la qualitat i el control
de l’administració.

Qui se’n beneficiarà?

La ciutadania que accedeix a serveis en l’àmbit de l’estat del benestar

Alguns exemples
Salut

Social i comunitari

Altres serveis

Hospital de dia
i hospitalització a domicili
—
Diàlisi hospitalària i ambulatòria
—
Atenció a les drogodependències
—
Transport sanitari

Lleure
—
Acompanyament, ajuda a domicili
—
Assessorament i orientació
—
Centres cívics
—
Centres de menors, de col·lectius
desafavorits o amb necessitats especials

Menjadors escolars,
subministrament de menjar
—
Allotjament en
situacions d’emergència
—
Transport escolar
—
Esportius no federats

- Una llei per contractar amb criteris de
qualitat i millorar la prestació dels serveis
a les persones. La llei té com objectiu assegurar que els serveis indirectes es proveeixin
amb la major qualitat possible. Forçarà a les
empreses, cooperatives i entitats del tercer
sector que presten serveis a les persones a
competir en qualitat i no en preu. Malgrat
que no reverteix, ni suposa noves externalitzacions, permet que els serveis que actualment l’administració ja presta via contracte
es puguin valorar en base criteris socials i
de qualitat, no en base a l’oferta més barata.
- El Projecte de Llei ha seguit els tràmits
parlamentaris habituals i previstos.

Ara està en ple desenvolupament de la Ponència de la llei que via compareixences s’ha obert
a la participació de totes les veus que poguessin tenir una mínima afectació per la Llei.
Tant ERC, JXCat, com PSC, Catalunya en
Comú Podem, C’s i PP han presentat esmenes. La CUP no ha presentat cap esmena
que pugui millorar la llei. Ni tan sols per revertir la suposada externalització que denuncien que representa aquesta llei. Una tasca
difícil, ja que aquesta llei no suposa cap tipus
de nova externalització.
Jordi Albert i Caballero
Diputat al Parlament

#Política
Investidura

Llibertat!
Prou Repressió!

Aquest passat mes de Juliol, heu pogut seguir pels mitjans de comunicació el debat
d’investidura de Pedro Sánchez, un polític
que espera suports i abstencions de les esquerres, per poder ser president del govern,
sense negociar ni donar res a canvi, mentre
llegeix els resultats de les enquestes electorals, per decidir si és millor formar govern o
convocar eleccions.
Suposo que tots vam tenir el mateix ai al cor,
i cadascú, la seva opinió sobre què faríem si
estiguéssim en el lloc dels nostres companys
al Congrés de Madrid, la tria era complexa:
un NO, clar, contundent, sense retorn, pel 155,
pels presos i preses polítiques, per la falta de
valor del PSOE per negociar etc., això és el
que ens demanava el cor i l’ànima: una resposta que fos contundent, i la primera volta
així va ser. Tampoc s’havia tancat cap acord
amb Podemos i, per tant, estava clar que
Sánchez no tenia cap possibilitat. A la segona volta, si Podemos votava a favor podia ser
determinant, es va optar per una abstenció,
per la possibilitat d’ajudar a fer un govern de
coalició d’esquerres.

Fa gairebé 2 anys que els presos i les preses
polítiques no són a casa i es veuen injustament privats de llibertat. No oblidarem, mai,
l’anomalia democràtica que representa tenir
a la meitat del govern legítim a la presó i l’altra meitat a l’exili repartit per Europa.
Durant quatre mesos vam haver d’assistir al
judici de la vergonya. On el partit d’extrema
dreta VOX actuava com a acusació particular
i on els observadors internacionals han denunciat reiteradament, moltes vulneracions
de drets fonamentals.
El grup de treball sobre detencions arbitràries de la ONU va instar el govern espanyol a que alliberés de forma immediata els
presos polítics i els indemnitzés pels gairebé
2 anys de presó preventiva. L’informe, elaborat per experts independents en drets humans, va concloure que són a la presó per
l’exercici de drets fonamentals: llibertat d’expressió, opinió i manifestació, sense haver
detectat conductes violentes per part dels
acusats. Evidentment aquest requeriment
de la ONU no ha estat escoltat pel govern
espanyol.

Agenda
10 de setembre
21h Marxa de Torxes
Sortida Orfeó Catalonia
(C. Torres i Bages, 62)
arribada a Pl Església.

22h Concert Llamp te Frigui
(Grup musical de la Catalunya Nord)
Can Vallhonrat

11 de setembre
12h Ofrena floral
Pl Església

A la tarda Manifestació Diada
Cornellà tram 25 i 26.
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Si enfoquem la decisió des d’un punt de vista racional, en un futur seria difícil dialogar
amb aquells que has vetat per formar govern,
aquesta ferida podria passar-nos factura ben
aviat. Tanmateix l’abstenció no vol dir que estàs, ni a favor, ni en contra, no vol dir un xec
en blanc, vol dir que tenen un deute amb l’independentisme. Alhora, amb la nostra abstenció, vam fer quedar en evidència la manca
de diàleg entre l’esquerra espanyola i, això,
també es recordarà, quan ens calguin suports. Finalment vam decidir votar el mateix
que Bildu i aquests ja tenien clara l’abstenció.
Penso que les dues opcions són bones i totes tenen les seves raons, i la seva veritat, ara
aquest setembre hi haurà el debat definitiu,
però cal que tinguem clar que sempre serà
més fàcil parlar amb un govern d’esquerres
espanyol, malgrat les enormes dificultats i
el seu discurs intransigent, que amb un govern de dretes espanyol, de C’s PP i Vox, i
més quan el seu argument de campanya ha
estat aplicar-nos un 155 encara més dur i per
sempre.
Carles Alemany

La imatge dels nostres polítics electes i els representants de la societat civil asseguts a la
cadira dels acusats ens evoca a les èpoques
més fosques del franquisme. Però també va
quedar palesa la seva fermesa, determinació
i compromís amb els valors i els ideals que
sempre han defensat pacíficament.
A la tardor s’espera la sentència, una sentència que lamentablement tot preveu que
ja està escrita. Estarem preparats per les
mobilitzacions i accions que calguin. No
normalitzarem mai la persecució política,
la criminalització de les idees i la repressió
que hem viscut abans, durant i després de
l’1 d’Octubre.
No ens aturarem fins que en Jordi Cuixart,
en Jordi Sánchez, l’Oriol Junqueras, la Carme
Forcadell, en Raül Romeva, en Joaquim Forn,
la Dolors Bassa, en Jordi Turull, en Josep Rull
i tots els exiliats i exiliades tornin a casa.
Estrella Corominas

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

Local Esquerra Cornellà
C. Eduard Gibert, 48

678 446 734

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

@ErcCornella
ErcCornella

Cornellà de Llobregat

