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ACTA PLE NÚM. 8/2015 

 
 
SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, CELEBRADA EL 
DIA 13 DE JUNY DE 2015. 
 

 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dotze hores del dia tretze de 
juny de dos mil quinze, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest 
Ajuntament, sense prèvia convocatòria, en conformitat amb el que disposa 
l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, en concordança amb els articles 7 del ROM i 37.1 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Regidors i Regidores que 
el passat dia 31 de maig van ser proclamats electes per la Junta Electoral de 
Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes Eleccions Locals, 
convocades pel Reial Decret 233/2015, del dia 30 de març, que a continuació 
es relacionen, que constitueixen la totalitat dels Regidors i Regidores electes 
d’aquesta Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública 
extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits per mi, la Secretària 
General de la Corporació, que dono fe de l’acte, i per l’Interventor, senyor 
Joan Ramon Sagalés Guillamón. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Regidors i Regidores Electes Candidatures  
 
Sr. Antonio Balmón Arévalo PSC-CP 
Sra. Rocío García Pérez PSC-CP 
Sr. Antonio Martínez Flor PSC-CP 
Sra. Emilia Briones Matamales PSC-CP 
Sr. Sergio Fernández Mesa PSC-CP 
Sra. Montserrat Pérez Lancho PSC-CP 
Sr. Manuel Ceballos Morillo PSC-CP 
Sra. Aurora Mendo Sánchez PSC-CP 
Sr. José Manuel Parrado Cascajosa PSC-CP 
Sra. Maria de las Mercedes Fernández García PSC-CP 
Sr. Enrique Vanacloy Valiente PSC-CP 
Sr. Vidal Aragonés Chicharro CEC-CPC 
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Sra. Maria Josefa Ruíz Tienda CEC-CPC 
Sr. Angel Camacho Hervás CEC-CPC 
Sra. Maria Carmen López Álvarez CEC-CPC 
Sr. José David García Muñoz CEC-CPC 
Sr. Jorge García Mulet C’s 
Sr. Daniel Martínez Rodríguez C’s 
Sra. Anna Clara Martínez Fernández C’s 
Sra. Raquel Albiol i Gilabert ERC-AM 
Sr. Francesc Sánchez i García ERC-AM 
Sr. Arnau Funes Romero ICV-EUiA-EP-E 
Sr. Sergio Gómez Márquez ICV-EUiA-EP-E 
Sr. Daniel Serrano Coronado PP 
Sra. Manuel Jesús Casado Ruiz PP 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
En primer lloc pren la paraula la Secretària General per manifestar als 
presents que l’objecte d’aquesta sessió és procedir a la constitució del nou 
Ajuntament d’aquesta Ciutat, a la vista dels resultats que es van produir el 
passat dia 24 de maig, data de celebració de les votacions per a la renovació 
de la totalitat dels membres de les Corporacions Locals. 
 
El procediment de constitució de l’Ajuntament, en conformitat amb el que 
disposa la legislació vigent, implica la realització de les operacions següents: 
 
a) Constitució de la Mesa d’edat, formada pels Regidors o Regidores electes 

de major i menor edat presents en aquest acte. 
 
b) Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat, 

mitjançant la presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral 
de Zona i el Document Nacional d’Identitat o document equivalent. 

 
c) Jurament o promesa del càrrec, mitjançant la fórmula legalment prevista 

d’acatament de la Constitució 
 
d) Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa de la Ciutat. 
 
Així mateix, la senyora Secretària General informa als presents que, en aquest 
acte, es troba a disposició de tots els Regidors i Regidores electes la 
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documentació exigida pel paràgraf 4art. de l’article 8 del ROM,es a dir, l’acta 
d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic o valors de l’Ajuntament 
dipositats en la Caixa municipal i en Entitats Bancàries, així com la 
documentació relativa a l’Inventari del Patrimoni Municipal, la rectificació del 
qual es va aprovar al Ple del dia 21 de maig d’enguany, a efectes de la seva 
comprovació, de la qual es deixarà constància mitjançant diligència. 
 
També s’ha de fer constar que tots el regidors i regidores electes que han de 
prendre possessió dels seus càrrecs en aquesta sessió, han donat compliment 
a la seva obligació legal de presentar les seves declaracions de béns 
patrimonials i de causes de possibles incompatibilitats o de qualsevol activitat 
que els proporcioni o pugui proporcionar-los ingressos econòmics. 
 
Acte seguit, i a fi de formar la Mesa d’edat, la senyora Secretària invita als 
senyors Jorge García Mulet i Angel Camacho Hervàs que pugin a l’estrada. 
Ambdós regidors acrediten la seva personalitat, assumint, acte seguit, la 
Presidència de la Mesa el primer d’ells, en la seva condició de regidor electe 
de major edat present a la sessió. 
 
A continuació pren la paraula el President de la Mesa d’edat, senyor Jorge 
García Mulet, i declara oberta la sessió per a la constitució de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, indicant que té la paraula la senyora Secretària General, 
a l’objecte d’anar cridant de forma individualitzada a cada Regidor i Regidora 
electe, als efectes d’acreditar la seva personalitat. 
 
Pren la paraula la senyora Secretària General, qui procedeix a cridar als 
Regidors i Regidores següents: 
 
 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS 
(PSC-CP) 
 
Sr. Antonio Balmón Arévalo 
Sra. Rocío García Pérez 
Sr. Antonio Martínez Flor 
Sra. Emilia Briones Matamales 
Sr. Sergio Fernández Mesa 
Sra. Montserrat Pérez Lancho 
Sr. Manuel Ceballos Morillo 
Sra. Aurora Mendo Sánchez 
Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
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CORNELLÀ EN COMÚ – CRIDA PER CORNELLÀ (CEC-CPC) 
 
Sr. Vidal Aragonés Chicharro 
Sra. Maria Josefa Ruíz Tienda 
Sra. Maria Carmen López Álvarez 
Sr. José David García Muñoz 
 
 
CIUTDANS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s) 
 
Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
Sra. Anna Clara Martínez Fernández 
 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) 
 
Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
Sr. Francesc Sánchez i García 
 
 
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – 
L’ESQUERRA PLURAL – ENTESA (ICV-EUiA-EP-E) 
 
Sr. Arnau Funes Romero 
Sr. Sergio Gómez Márquez 
 
 
PARTIT POPULAR – PARTIDO POPULAR (P.P.) 
 
Sr. Daniel Serrano Coronado 
Sra. Manuel Jesús Casado Ruiz 
 
 
Un cop acreditada per tots els regidors i regidores la seva personalitat i ocupat 
el seu escó, es comprova el nombre d’assistents i s’anuncia per la Secretària 
General que existeix el quòrum suficient per a la celebració de la sessió. 
 
Acte seguit pren la paraula el President de la Mesa d’edat, senyor Jorge 
Garcia Mulet, per manifestar que, un cop comprovades les credencials de tots 
els Regidores i Regidores electes, si existeix algun Regidor o Regidora a qui 
afecti alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del 
Règim Electoral General en els seus articles 202 i 203, i altra legislació 
concordant, ho ha de manifestar en aquest moment. 
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Seguidament, no havent cap Regidor ni Regidora afectat per causa 
d’incompatibilitat, es procedirà a la formulació del jurament o promesa 
d’acatament de la Constitució legalment exigit, per la qual cosa s’invita a tots 
els Regidors i Regidores a posar-s’hi en peu i se sol·licita que per la senyora 
Secretària General es procedeixi a la lectura de la fórmula legal de jurament o 
promesa del càrrec. 
 
A continuació la senyora Secretària General dona lectura a la fórmula legal 
següent: 
 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de Regidor o Regidora de l'Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?." 

 
 
I procedeix, acte seguit, a anomenar a cada un dels Regidors i Regidores, els 
quals, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la 
Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la manera següent: 
 
 
Sr. Antonio Balmón Arévalo “Sí, ho prometo” 
 
Sra. Rocío García Pérez “Sí, ho prometo” 
 
Sr. Antonio Martínez Flor “Sí, ho prometo” 
 
Sra. Emilia Briones Matamales “Sí, ho prometo” 
 
Sr. Sergio Fernández Mesa “Sí, ho prometo” 
 
Sra. Montserrat Pérez Lancho “Sí, ho prometo” 
 
Sr. Manuel Ceballos Morillo “Sí, ho juro” 
 
Sra. Aurora Mendo Sánchez “Sí, ho prometo” 
 
Sr. José Manuel Parrado Cascajosa “Sí, ho prometo” 
 
Sra. Maria de las Mercedes Fernández García “Sí, ho prometo” 
 
Sr. Enrique Vanacloy Valiente “Sí, ho prometo” 
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Sr. Vidal Aragonés Chicharro “Sí, ho prometo per 

imperatiu legal. Prometo 
defensar els drets de la 
classe treballadora i els 
pobles”. 

 
Sra. Maria Josefa Ruíz Tienda “Sí, ho prometo per 

imperatiu legal”. 
 
Sr. Angel Camacho Hervás “Sí, ho prometo i prometo 

defensar els drets de la 
classe treballadora i els 
pobles”. 

 
Sra. Maria Carmen López Álvarez “Ho prometo per imperatiu 

legal, ja que com a 
republicana no ho puc fer 
d’una altra manera davant 
d’una Constitució 
monàrquica imposada que 
nega la Veritat, la Justícia i la 
Reparació a les víctimes del 
franquisme”. 

 
Sr. José David García Muñoz “Prometo per imperatiu 

legal i prometo de mutu 
propi que lluitaré des de la 
institució i al carrer pels 
drets de la classe 
treballadora”. 

 
Sr. Jorge García Mulet “Sí, ho juro”. 
 
Sr. Daniel Martínez Rodríguez “Sí, ho prometo”. 
 
Sra. Anna Clara Martínez Fernández “Sí, ho prometo”. 
 
Sra. Raquel Albiol i Gilabert “Ho prometo per imperatiu 

legal”. 
 
Sr. Francesc Sánchez i García “Per imperatiu legal, ho 

prometo”. 
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Sr. Arnau Funes Romero “Per imperatiu legal, ho 

prometo”. 
 
Sr. Sergio Gómez Márquez “Sí, ho prometo per 

imperatiu legal”. 
 
Sr. Daniel Serrano Coronado “Sí, ho juro”. 
 
Sra. Manuel Jesús Casado Ruiz “Sí, ho prometo”. 
 
 
Seguidament el President de la Mesa d’edat, senyor Jorge Garcia Mulet, 
declara constituït el nou Ajuntament de Cornellà de Llobregat, assenyalant 
que tot seguit es procedirà a l’elecció d’Alcalde o Alcaldessa de la Ciutat, per 
la qual cosa dona la paraula a la senyora Secretària General, a fi d’explicar el 
procediment d’elecció. 
 
Pren la paraula la senyora Secretària General, qui manifesta que tot seguit es 
procedirà a l’elecció del nou Alcalde o Alcaldessa de la Ciutat en conformitat 
amb el procediment previst per l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General, mitjançant el sistema de votació secreta contemplat a 
l’article 14 del Reglament Orgànic Municipal, és a dir, mitjançant la formulació 
del voto a través de paperetes que es dipositaran en l’urna per cada Regidor i 
Regidora, sent escollit Alcalde o Alcaldessa el candidat o candidata que 
obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, qui 
encapçali la llista més votada en les passades eleccions. 
 
Poden ser candidats tots els Regidors i Regidores que encapçalin les seves 
corresponents llistes. 
 
Després d’això, el President de la Mesa d’edat, senyor Jorge Garcia Mulet, 
dirigint-se als diferents grups polítics, pregunta quins Regidors o Regidores 
que encapçalen les seves corresponents llistes presenten candidatura?. 
 
Seguidament, amb aquesta finalitat, es produeixen les intervencions següents: 
 

 La senyora Emilia Briones Matamales manifesta que el seu Grup 
presenta al seu candidat, senyor Antonio Balmón Arévalo. 
 

 El senyor Vidal Aragonés Chicharro manifesta que el seu Grup 
presenta al seu candidat, senyor Vidal Aragonés Chicharro. 
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 El senyor Daniel Martínez Rodríguez manifesta que el seu Grup 
presenta la candidatura del senyor Jorge Garcia Mulet. 

 

 La senyora Raquel Albiol i Gilabert manifesta que el seu Grup, 
presenta la candidatura de la senyora Raquel Albiol i Gilabert. 

 

 El senyor Sergio Gómez Márquez manifesta que el seu Grup presenta 
la candidatura del senyor Arnau Funes Romero. 

 

 El senyor Daniel Serrano Coronado manifesta que el seu Grup 
presenta la candidatura del senyor Daniel Serrano Coronado. 

 
 
Després d’això, el President de la Mesa d’edat, senyor Jorge Garcia Mulet, 
manifesta que queden proclamades les candidatures següents: 
 
 
CANDIDATS  LLISTA ELECTORAL 

 
Sr. Antonio Balmón Arévalo Partit dels Socialistes de Catalunya-

Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 
Sr. Vidal Aragonés Chicharro Cornellà en Comú-Crida per Cornellà 

(CEC-CPC) 
 
Sr. Jorge García Mulet Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 

(C’s) 
 
Sra. Raquel Albiol i Gilabert Esquerra Republicana de Catalunya-

Acord Municipal (ERC-AM) 
 
Sr. Arnau Funes Romero Iniciativa per Catalunya Verds-

Esquerra Unida i Alternativa-
l’Esquerra Plural-Entesa (ICV-EUiA-
EP-E) 

 
Sr. Daniel Serrano Coronado Partit Popular-Partido Popular (PP) 
 
 
A continuació el President de la Mesa d’edat, senyor Jorge Garcia Mulet, 
invita als Regidors i Regidores a dipositar el seu vot a l’urna que se’ls anirà 
passant i, acte seguit, té lloc la votació. 
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Finalitzada la votació i efectuat l’escruti, el President de la Mesa d’edat, 
senyor Jorge Garcia Mulet, informa que aquest dóna el resultat següent: 
 

 11 vots a favor del senyor Antonio Balmón Arévalo, candidat presentat pel 
Partit dels Socialistes de Catalunya/Progrés Municipal (PSC-PM). 

 

 5 vots a favor del senyor Vidal Aragonés Chicharro, candidat presentat per 
Cornellà en Comú-Crida Per Cornellà (CEC-CPC). 

 

 3 vots a favor del senyor Jorge García Mulet, candidat presentat per 
Ciutadans-Partido de la Ciutadania (C’s). 

 

 2 vots a favor de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, candidata presentada 
per Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM). 

 

 2 vots a favor del senyor Arnau Funes Romero, candidat presentat per 
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-L’Esquerra 
Plural-Entesa (ICV-EUiA-EP-E)s. 

 

 2 vots a favor del senyor Daniel Serrano Coronado, candidat presentat pel 
Partit Popular-Partido Popular (P.P.). 

 

 Abstencions:  0 
 

 Vots en blanc: 0 
 

 Vots nuls: 0 
 
Continua amb l’ús de la paraula el President de la Mesa d’edat, senyor Jorge 
Garcia Mulet, per manifestar que no havent obtingut cap candidat la majoria 
absoluta en aquesta votació, queda proclamat Alcalde de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat el senyor Antonio Balmón Arévalo, en la seva condició 
de Cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP), que és la candidatura que va obtenir el major número de 
vots en les eleccions, a qui prega que es dirigeixi a la Mesa a efectes de 
formular-li la següent pregunta: 
 

“Accepta vostè el càrrec d’Alcalde de la Ciutat de Cornellà de Llobregat?.” 
 
Aquesta pregunta és contestada de forma afirmativa pel senyor Antonio 
Balmón Arévalo. 
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A la vista d’això, i a instàncies del President de la Mesa d’Edat la senyora 
Secretària General, dona lectura a la fórmula legal següent: 
 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?." 

 
A continuació l’Alcalde electe, senyor Antonio Balmón Arévalo, emet la seva 
promesa de respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
mitjançant la manifestació següent: 
 

"Sí, ho prometo" 
 
Després d’això el President de la Mesa d’edat, senyor Jorge Garcia Mulet, 
convida al senyor Alcalde a ocupar la Presidència, moment a comptar del qual 
queda dissolta la Mesa d’edat i s’incorporen els Regidors senyors Jorge Garcia 
Mulet i Angel Camacho Hervàs als seus respectius escons. 
 
Acte seguit pren la paraula el senyor Alcalde, Antonio Balmón Arévalo, per 
manifestar el següent: 
 
Moltes gràcies. Bon dia. 
 
Benvinguts totes i tots a aquest Ple, a aquest primer dia d’un nou temps. 
 
 
A continuació procedeix a donar la paraula als Regidors i Regidores del plenari 
per explicar, si ho desitgen, el sentit del seu vot i també les apreciacions i 
reflexions que considerin oportunes. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Bon dia, Alcalde. Saludar també a tots els presents, representants de les 
entitats veïnals, associacions i gent de Cornellà que hi és aquí dintre del Ple i al 
carrer seguint aquest primer Ple d’aquest nou mandat. 
 
I com no, siguin les meves primeres paraules per felicitar-li senyor Alcalde, per 
la seva reelecció com Alcalde de la ciutat amb el desig sincer d’èxit en la seva 
gestió, perquè l’èxit en la seva gestió serà també l’èxit de Cornellà i dels seus 
habitants. 
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De la mateixa manera voldria també felicitar a tots els Regidors elegits i 
desitjar-vos també molta sort en la vostra tasca els pròxims quatre anys. 
 
I com no, donar també les gràcies a tots els ciutadans de Cornellà que van 
dipositar la seva confiança el passat 24 de maig en el Partit Popular, i espero 
que aquesta confiança dipositada estigui a l’alçada de les circumstàncies. 
 
Els ciutadans han volgut que el nostre Grup Municipal continuï a l’oposició. I 
per tant, oposició és el que anem a fer. Oposició constructiva, oposició 
pensant en el que nosaltres creiem que serà el millor per la ciutat i els seus 
habitants. Segurament no sempre tindrem raó, però confio que el nou equip 
de govern també sigui conscient de que per molt equip de govern que sigui, 
també podrà estar equivocat en alguns dels seus plantejaments. Que les coses 
no han de ser blanques i negres, que hi ha matisos i que, per tant, quan 
alguna iniciativa provingui del nostre Grup municipal, aquesta iniciativa no 
tingui que ser rebutjada només perquè provingui del nostre Grup municipal, 
perquè el monopoli de la virtut de presentar iniciatives que puguin positives 
per a la ciutat no el té cap Grup municipal. 
 
Què li vull dir amb tot això senyor Alcalde?. 
 
Que el passat 24 de maig es va posar fi a una etapa de majories absolutes a la 
ciutat, i confio que vostè sigui conscient d’aquesta nova etapa. Que tingui la 
ferma voluntat d’assolir amplis consensos, almenys als temes de ciutat. I 
confio sobretot en què vostè no es deixi arrossegar, malgrat a la necessitat 
que té de recolzaments externs, perquè no té majoria absoluta. Confio, com 
dic, que no es deixi arrossegar ni pels populistes d’esquerres, que venen a 
arreglar el mon, ni pels separatistes que fien el benestar de les persones a una 
quimera impossible. 
 
Estic convençut que si en els temes de ciutat busca consens, ens podrem 
trobar. Aquesta és la nostra voluntat però òbviament no només depèn de 
nosaltres. Nosaltres, com he dit anteriorment, tindrem com eix d’actuació de 
la nostra acció d’oposició les persones. I serem especialment vigilants i crítics 
amb aspectes que per a nosaltres són fonamentals, com és el recolzament a 
les famílies, la seguretat, la convivència o el civisme, per posar alguns 
exemples. 
 
En la nostra voluntat està treballar per a millorar la vida dels habitants de 
Cornellà, de tots els habitants, i a això anem a dedicar la nostra tasca 
municipal. 
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Volem contribuir a solucionar els problemes dels nostres veïns, com hem fet 
sempre, bé des del Ple Municipal o bé des de la nostra Oficina d’Atenció 
Ciutadana. I estic convençut que si tots posem en el centre de la nostra acció 
política a les persones, estic convençut que a aquest objectiu podrem 
contribuir entre tots per aconseguir-ho. 
 
Res més, senyor Alcalde. Desitjar-li novament sort i endavant. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Gràcies senyor Alcalde. 
 
Bon dia veïns i veïnes, amics i amigues, companys i companyes de Consistori, 
Alcalde, benvinguts i benvingudes a tots i a totes i felicitats, i esperem que 
cobrim una nova etapa d’encerts i de sort. 
 
Avui és la segona vegada que intervinc en aquest Ple Municipal en 
representació del nostre Grup, en el que és el Ple d’Investidura. Per tant, és la 
segona vegada que em toca obrir mandat intervenint fent de Portaveu i 
explicant el vot del nostre Grup. Per respecte a tothom avui he portat el 
discurs escrit, que crec que és el que correspon, sobretot per l’hora del dia 
que és i la calor que també estem patint. 
 
Fa quatre anys vaig explicar el nostre vot bàsicament amb una idea, no 
havíem cregut oportú, ningú ens ho havia demanat, que des del dia de les 
eleccions fins avui li donéssim suport, per tant, avui, com fa quatre anys, 
seguim en la nostra oposició constructiva, com fa quatres anys, seguirem amb 
la nostra oposició constructiva. 
 
Creiem que és l’opció normal i també creiem que és, segurament, el que ens 
han demanat que fem la majoria de les persones que ens han votat en les 
darreres eleccions municipals. 
 
No és fàcil saber mai quina és la voluntat de les persones que et fan confiança 
en unes eleccions, i nosaltres creiem que la millor manera d’interpretar-les és 
fer el que estem fent avui, defensar amb dos vots, però defensar, la nostra 
proposta per Cornellà. Una proposta cent per cent de Cornellà, de gent de 
Cornellà, amb propostes rigoroses i innovadores per Cornellà. 
 
Avui, en aquest Ple, el que fem per tant és començar a defensar el nostre 
programa, les nostres propostes, el nostre full de ruta per una Cornellà més 
justa, més democràtica i més sostenible.  
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En el mateix sentit, i volem interpretar el sentit de la gent i del que va passar 
el 24 de maig, per nosaltres és inqüestionable que la gent de Cornellà vàrem 
explicar amb el nostre vot a les eleccions municipals dues coses. 
 
La primera, que volem una Cornellà d’esquerra, amb més pluralitat política i 
amb més equilibri en aquest Ple, però d’esquerres. Amb vint Regidors i 
Regidores -que crec que es reconeixen d’esquerres- en aquest Ple i que, per 
tant, creiem que no s’entendria que d’aquest Ple no sortissin polítiques 
d’esquerres, de justícia social, més que mai. La gent de Cornellà volem un 
Ajuntament que defensi els drets socials i així ho vam expressar el 24 de maig 
en les Eleccions Municipals. 
 
La segona idea que va sortir aquest 24 de maig, per nosaltres i creiem que és 
el que va dir la gent, és que volem més diàleg i més debat públic. Tindrem un 
plenari amb molta més pluralitat, amb moltes més sensibilitats i caldrà tenir 
molta capacitat de diàleg i molta sensibilitat per arribar a acords. 
 
Tothom ha de tenir clar que els temps de les majories absolutes han acabat. 
Tampoc caldria oblidar que els temps de les veritats absolutes també han 
acabat. Una mentida o una mitja veritat, per molta nota de premsa que es 
faci, per molta piulada al twitter, per molt compartir el facebook, no es 
transformen en veritats, segueix sent una mentida, que ningú ho oblidi. 
 
Ja ha acabat la campanya i estem convençuts que només els temps permetran 
posar a cadascú al seu lloc, i ens permetrà definir qui vol fer política i qui vol 
fer demagògia. Nosaltres hem vingut aquí a fer política.  
 
L’important per nosaltres és que si Cornellà vol més esquerra, més política 
social, més diàleg, més sensibilitat política, pot comptar amb nosaltres, amb la 
gent del Grup Municipal de l’Esquerra Plural, amb la gent d’Iniciativa, amb la 
gent d’Esquerra Unida, amb la gent independent que anava en la nostra 
candidatura. Mai trobareu la porta del nostre despatx tancada, mai, ningú, ni 
les vint-i-cinc persones que esteu al Ple ni la resta de grups ni la gent de 
Cornellà.  
 
Som gent coherent i gent honesta i defensarem les nostres propostes a la 
ciutadania cada dia. El nostre programa no es queda en un congelador quatre 
anys. El nostre lema és “Cap protesta sense proposta”, i per això des d’avui 
mateix tornem a recordar algunes de les propostes i de les nostres prioritats 
que ens agradaria que fossin una prioritat per tot l’Ajuntament, pel Govern i 
per a l’oposició. Reivindiquem el dret a decidir-ho tot, a defensar els drets 
socials, a lluitar contra la pobresa i a fer una regeneració democràtica.  
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Volem pa, feina i sostre per a tothom. Volem abocar recursos per tenir un Pla 
de rescat social de Cornellà. Volem seguir promovent l’Acord Social i lluitar 
contra els desnonaments, com hem fet aquests quatre anys, i contra la 
pobresa. I també contra la pobresa energètica i especialment contra la 
pobresa infantil. 
 
Proposem reforçar a fons la proposta del Fons Social d’Habitatge i apostar per 
una ciutat de rehabilitació abans que de construcció.  
 
Proposem crear un nou Pacte Local per a la Infància i un pacte per l’accés de 
tothom a l’educació, a la cultura i a l’esport. Volem una Cornellà educadora. 
 
Volem reformular els Plans d’Ocupació i volem crear un Fons de locals 
comercials buits. Necessitem més comerç i ajudar al comerç que ens queda 
per a què no tanqui. 
 
També cal un Pla de futur per a Procornellà, on es debateixi en profunditat i 
de manera participativa què fem amb peces claus de Cornellà, Can Bagueria, 
Can Maragall, la Fira, el cinema Pisa o l’antic edifici de l’Institut Gaudí de la 
Construcció. 
 
Volem guanyar el riu social i ambientalment parlant. Proposem la creació 
d’una Oficina contra el canvi climàtic, per l’estalvi energètic i la mobilitat 
responsable i sostenible. 
 
Volem un Ajuntament més obert i amb parets de vidre. Sempre ho hem 
demanat i sempre ho defensarem. Proposem al Govern que elabori un Pla de 
Mandat i un Reglament Orgànic consensuat amb la ciutadania per facilitar les 
audiències públiques i el seguiment de la despesa municipal, com sempre 
hem demanat des de l’any 2000 quan aquest Portaveu va participar al primer 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
Cal revisar en profunditat el funcionament de les eines de comunicació 
municipals per fer-les més útils per una ciutadania cada cop més activa, més 
exigent i amb major necessitat d’informació i debat. Ràdio Cornellà, la Web, 
Cornellà Informa, han de ser instruments de construcció de ciutadania. 
L’exemple més clar és el que avui passa, ja fa molts anys que demanem que 
aquests Plens es retransmeteixin en streaming. Potser també hagués ajudat a 
tothom saber què es deia en aquest Ple en els darrers anys, potser algunes 
coses haguessin estat més fàcils. Per tant, demanem i tornem a demanar com 
sempre, que els Plens els retransmetin en streaming. 
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En resum, no vull allargar-me més, són algunes pinzellades de les coses que 
creiem que cal canviar a l’Ajuntament. Replantejar-se a fons el funcionament 
dels nostres serveis, de les nostres empreses, de les nostres fundacions per 
garantir que a l’Ajuntament treiem el màxim recurs dels nostres recursos i 
dels serveis que tenim, que tenim un Ajuntament innovador i útil. 
L’Ajuntament, en definitiva, ha d’estar al servei de la gent com sempre hem 
reivindicat. 
 
Són algunes de les desenes de propostes que hem portat a la gent de Cornellà 
en els darrers mesos, les hem discutit en aquest Ple, les hem portat en les 
actes, les hem parlat amb les entitats. No són propostes noves en general, són 
propostes que sempre hem defensat aquí. Som gent de diàleg, som conscients 
de la força que tenim en aquest Plenari, però treballarem per a què les 
nostres propostes, que creiem poden millorar la vida de la gent de Cornellà, 
siguin una realitat. 
 
Insisteixo, per a nosaltres, “cap protesta sense proposta”, és el nostre lema. 
Cornellà és plural, és d’esquerres i necessita més diàleg que mai. 
 
Sort i encerts a tothom, moltes gràcies per la vostra atenció i visca Cornellà. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Regidora del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Bon dia a tothom, cornellanencs, cornellanenques, Regidors, Regidores, 
Alcalde, felicitats pel seu nomenament. 
 
Avui 13 de juny, dia de la Constitució dels Ajuntaments, és un dia molt 
especial per a nosaltres. Desprès de que fa quatre anys ens quedéssim fora, 
Esquerra Cornellà ha tornat a l’Ajuntament, i ho ha fet de la mà del Francesc 
Sánchez i jo mateixa. Tot un repte i tot un honor, però permeteu-me que faci 
un breu apunt històric. 
 
Esquerra és el Grup municipal més antic d’aquest Consistori, actualment amb 
84 anys d’història, i si avui tornem a ser presents aquí, també és lícit fer un 
petit reconeixement als que ens han precedit.  
 
Al 1934, Esquerra guanyà les Eleccions Municipals i Isidor Coma fou elegit 
Alcalde, tot i que al mes d’octubre del mateix any fou empresonat al vaixell 
“Uruguai” conjuntament amb molt altres Alcaldes, el Govern de Catalunya i el 
President Companys, per haver secundat la proclamació de l’Estat Català el 
dia 6 d’octubre en aquesta mateixa sala, i esperem repetir-ho ben aviat. 
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La Guerra Civil, la postguerra i la repressió impediren que fins anys més tard 
no es pogués constituir Esquerra, i fou al 1999, de la mà de Joan Tardà i Coma, 
que Esquerra no torna a tenir representació en aquest Consistori. Al 2003, 
vam obtenir dos Regidors, en Joan Tardà i Coma i la Pilar Albiol i Gilabert, que 
a finals de legislatura foren rellevats per en Joan Pastor i Fàbregas i per en 
Salvador Colominas i Tutusaus. Al 2007 vam obtenir un Regidor, la Iolanda 
Llambrich i Serrano, i al 2011 vam quedar fora del Consistori. 
 
Durant tots els anys que hem tingut representació en aquest Ajuntament, 
Esquerra sempre ha realitzat una oposició constructiva, d’esquerres i 
independentista. I en aquesta legislatura, com ja vam anunciar en campanya i 
com ha volgut la ciutadania amb la representació que ens ha atorgat, 
continuarem en la mateixa línia. Ara bé, aquesta legislatura, la situació no és 
la mateixa. Desprès de 30 anys d’un govern dels socialistes amb majoria 
absoluta, molts cops recolzat per Iniciativa, per IUA i per CiU, ara ens trobem 
amb canvis significatius. El PSC ha estat la força més votada, però ha perdut la 
majoria absoluta i governarà amb majoria simple i això pot forçar-lo haver de 
negociar, cosa que és bona. 
 
Alhora, la incorporació al Consistori de noves forces polítiques fa que per 
primera vegada en aquest Ajuntament la representació de la ciutadania sigui 
més amplia i variada. 
 
Les forces d’esquerra tenim una força determinant en aquesta legislatura. De 
nosaltres depèn que siguem capaços d’aprofitar aquesta oportunitat i 
condicionar i canviar aspectes fonamentals de la ciutat i del Consistori, perquè 
el govern de la ciutat, el model de ciutat, no és propietat de ningú, i encara 
menys podem permetre que uns quants se n’apropiïn i facin i desfacin sense 
tenir en compte la ciutadania. Perquè, què necessita Cornellà i la ciutadania, 
no és exclusiu de cap partit, i la representativitat d’aquest Consistori n’és un 
exemple. 
 
Ara és el moment d’aprofitar aquesta situació. Tenim un gran repte per 
davant i quatre anys per fer-ho possible. Nosaltres treballarem per un 
Cornellà més cohesionat, més emprenedor, més sostenible i més republicà. 
Lluitarem amb totes les nostres forces contra l’atur, la precarietat laboral, la 
lluita contra la injustícia dels desnonaments que encara es produeixen o les 
necessitats de tantes i tantes famílies que els hi costa arribar a finals de mes.  
 
Farem tot el possible per reactivar l’economia, fomentar el comerç de 
Cornellà i millorar els espais industrials. És imprescindible capgirar 
Procornellà.  
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Protegirem, com sempre hem fet, el patrimoni històric, cultural, artístic i 
arquitectònic de la ciutat. Continuarem defensant les poques zones verdes 
que queden a Cornellà i lluitarem contra l’especulació urbanística. Tenim molt 
clar que Cornellà necessita un altre model de ciutat i posarem tots els nostres 
esforços per fer-ho possible. 
 
Treballarem per un Ajuntament més obert, transparent i participatiu. I sempre 
defensarem un Cornellà per a tothom, vingui d’on vingui, siguin quines siguin 
les seves arrels, cultura, religió i creences, mentre siguin honrats tothom hi té 
cabuda. 
 
I evidentment lluitarem des de l’Ajuntament per una nova República Catalana. 
No podem permetre que una ciutat com Cornellà quedi fora del procés 
soberanista. 
 
Esquera Republicana de Catalunya – Acord Municipal, hem presentat 
candidatura a l’Alcaldia i no hem donat suport a la força més votada, el PSC, 
per coherència. Si volem un canvi, no podem donar suport a qui porta 
governant amb majoria absoluta la ciutat des de fa trenta anys.  
 
Alhora som els únics representants del Consistori que vam signar els acords de 
l’Assemblea i de l’AMI, per tant, per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, en Francesc Sánchez i jo mateixa, alhora que treballarem per 
Cornellà i la seva ciutadania també restem a disposició del nou Parlament, del 
President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les 
Eleccions del 27 de setembre del 2015, per exercir l’autodeterminació del 
nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres Institucions l’Estat 
Català lliure i sobirà. 
 
Finalment agrair la confiança de les 3.208 persones que ens van donar el seu 
vot el passat 24 de maig. Un especial agraïment a tota la candidatura i a tots 
aquells i aquelles que d’una manera o un altra ens heu donat suport i heu fet 
possible que avui siguem aquí. 
 
Farem un treball digne i honest d’oposició política, i esperem que al final 
d’aquest mandat serem dignes d’aquesta confiança. 
 
Continuarem treballant des del carrer, des de les entitats, les associacions i 
ara també des de l’Ajuntament, pels nostres avis, per nosaltres, pels nostres 
fills, nets, pel futur.  
 
Per un nou Cornellà i un nou país.  
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Moltes gràcies. 
 
 
Senyor Jorge García Mulet, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
En primer lloc voldria felicitar-te Antonio per haver sortit elegit en aquesta 
legislatura. 
 
Voldria felicitar als representants de les forces electes, als nous Regidors, per 
ser la veu i expressió de la voluntat dels ciutadans de Cornellà. 
 
Vivim un temps de canvis, i la nostra ciutat no ha sigut una excepció del desig 
de la població catalana i de l’espanyola en general, de que les coses es facin 
d’una altra manera, d’un canvi en les formes, continguts i principis de la vida 
política. 
 
És significatiu al respecte que quasi el 38% dels vots a Cornellà, hagin sigut per 
a partits que no tenien representació a l’anterior Consistori. 
 
Aquí estem persones que ens asseiem per primera vegada en aquestes 
bancades i altres que porten anys. 
 
Però voldria recordar que per sobre dels partits està “LA CIUTAT”, i que tots 
tenim que recollir el compromís de servir-la amb responsabilitat des de 
qualsevol àmbit, sigui quin sigui. 
 
Voldríem agrair també als més de 35000 ciutadans que han participat al 
procés electoral, la seva implicació enforteix la democràcia espanyola. I molt 
especialment als 3.932 ciutadans que han confiat en el nostre partit fent de 
Ciutadans la tercera força política de la ciutat. 
 
Farem tot el que estigui al nostre abast per a contribuir a la recuperació de la 
confiança de la societat en els seus representants públics. 
 
Ciutadans ha optat per proposar un canvi en el model de ciutat, en la forma 
de gestionar-la, però també un canvi en la forma d’entendre la política 
municipal. 
 
És necessari un Ajuntament autènticament obert als ciutadans, perquè és la 
única manera d’estar al servei de les persones. 
 
Un Ajuntament transparent, accessible en la seva informació, que faciliti el 
control de la seva gestió. Si l’Ajuntament és la instància política més pròxima 



 
 

 
 

 
 

Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

19 
 

al ciutadà, ha de ser una veritable escola de democràcia, un dinamitzador de 
la participació ciutadana en l’esfera pública. I això s’aconsegueix amb fets, no 
amb paraules. 
 
Volem un Ajuntament que preservi la neutralitat de l’espai públic, lleial amb 
les lleis, les sentències i els símbols oficials. Que mostri amb la seva actuació 
que la societat civil i l’imperi de la llei, són fonaments interdependents –no 
oposats- de la vida democràtica. 
 
Un Ajuntament que sàpiga trobar nous mitjans per a garantir la justícia social i 
la igualtat d’oportunitats. Que aprofundeixi en el seu recolzament als afectats 
per la crisi i les polítiques insolidàries. 
 
Un sostre, una educació de qualitat, i la possibilitat d’un treball digne, és allò 
pel que ningú tindria que lluitar. És el nostre dret com a ciutadans. 
 
Que lluiti amb més energia la pobresa vergonyosa, el maltractament i la 
desigualtat de tota mena.  
 
Que concedeixi una participació més activa al tercer sector en la vida de la 
ciutat.  
 
Que construeixi una ciutat acollidora per als afectats per alguna discapacitat. I 
que els tingui més presents en la seva vida cultural i esportiva. 
 
Que faciliti als emprenedors la creació de riquesa al municipi i la contractació 
dels nostres veïns. 
 
Que sàpiga racionalitzar les empreses públiques, maximitzar la seva eficiència 
i no tingui temor de realitzar auditories independents que ho confirmin. 
 
Que aprofundeixi en el desenvolupament d’un urbanisme sostenible. 
 
Que garanteixi la seguretat de la seva població, la difusió dels valors comuns i 
contribueixi en suma, a la creació d’una ciutat d’autèntica dimensió humana. 
 
En aquest afany, Ciutadans –des del govern o l’oposició- serà sempre 
constructiu i responsable. Perquè aquestes actituds no estan renyides amb el 
rigor, l’exigència i la fiscalització de tota actuació dubtosa. 
 
El diàleg i la possibilitat d’acords amb qualsevol força política del Ple en temes 
concrets, no està renyit amb la defensa de la nostra visió de la ciutat i del 
programa electoral que hem plasmat. 
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En una ocasió, l’escriptor japonès Yukio Mishima va dir: 
 
“El problema és que l’entorn polític modern ha començat a actuar amb la 
irresponsabilitat pròpia de l’art, reduint la vida a un concert absolutament 
fictici; ha transformat la societat en un teatre i al poble en una massa 
d’espectadors ...” 
 
Treballem junts per a treure-li la raó. Que tinguem sort i encerts per 
aconseguir-lo en aquesta legislatura. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Bon dia, treballadors i treballadores públics i públiques, Alcalde, Regidors i 
Regidores, cornellanecs i cornellanenques, poble de Cornellà. 
 
En primer lloc volíem fer una referència a qui no pot estar gaudint, i diem 
gaudint, d’aquest acte d’una manera còmode. I volem que tothom miri i 
reflexioni sobre el que tenim aquí ara mateix, que no són les millors 
condicions per seguir aquest Ple. I pensem que és de rebut explicar perquè 
això succeeix.  
 
Aquest Grup polític va sol·licitar que aquest Ple de Constitució es fes en un 
altre espai. I ens preocupa no tan sols la resposta que és pur exercici de poder 
sense justificar sinó la pitjor expressió del que ve sent una visió molt particular 
del PSC a Cornellà, separar al poble de la Institució. 
 
Volem que el PSC reflexioni, i que tingui clar que quan hi ha una resolució, té 
un caràcter administratiu i no es pot justificar d’una manera arbitrària. Per 
tant, ens hagués agradat que aquest acte de Constitució s’hagués fet en les 
millors de les condicions i, evidentment, si nosaltres estiguéssim a dia d’avui 
governant no serien aquestes les condicions que tindrien els nostres veïns i les 
nostres veïnes. 
 
Cornellà Comú – Crida per Cornellà hem presentat candidatura a l’alcaldia 
perquè som la segona força política i perquè, a més, tenim un programa 
totalment oposat al que ha significat la gestió de governs municipals en els 
darrers 28 anys. 
 
Nosaltres no hem fet, els que estem aquí, la majoria, política institucional 
abans, però portem anys, alguns dècades, alguns fins i tot quatre dècades, 
lluitant fora de la Institució. I ells i els més joves hem dit d’una manera molt 
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clara que ens oposàvem abans d’entrar a la Institució a les polítiques 
neoliberals, no únicament dels Ajuntaments sinó de qui realment mana, de la 
Troika. I evidentment, és el que nosaltres continuarem fent ara. 
 
Però sobretot volem ser una expressió clara d’un programa alternatiu que 
doni resposta a les necessitats dels cornellanencs i de les cornellanenques, 
alhora que sigui de ruptura amb el sistema. 
 
Ens hem cansat de dir que nosaltres no pactaríem amb el PSC i ho tornem a 
dir, però no perquè sigui el PSC sinó pel que suposa el PSC a Cornellà, que és 
la implementació de les polítiques neoliberals.  
 
Ens permetran que ens estenguem més en la intervenció. És la primera 
vegada que aquesta candidatura té presència a la Institució, però creiem 
també fonamental fer un breu repàs. No ens donaria temps ni en dotze, tretze 
hores a fer un repàs complert d’algunes de les essències del que ha estat 
aquesta implementació del model neoliberal a través dels Governs 
municipals. 
 
Polítiques d’especulació. Vendre allò que és públic i per tant de tots i totes 
dels que estem aquí a interessos privats, fonamentalment, les grans 
constructores. 
 
Volem preguntar d’una manera molt clara, quan s’acabi de vendre el darrer 
terreny municipal d’on farem el Pressupost?. Volem preguntar també ¿cóm 
gestionarem aquesta ciutat amb més habitatges?. Continuem preguntant, 
¿cóm preservarem aquesta ciutat per a què no es col·lapsi urbanísticament?. 
 
Segurament no hi ha respostes senzilles, però nosaltres tenim una resposta 
prèvia, que no és necessari vendre tot el Patrimoni col·lectiu perquè això 
significa que no tenim futur. 
 
Polítiques també, i nosaltres ho diem amb noms i cognoms, de portes 
giratòries. En aquest Ple hem tingut un Regidor responsable d’urbanisme que 
desprès de la instal·lació d’un dels grans clubs de futbol de l’Estat Espanyol en 
aquesta ciutat, va passar a ésser Vicepresident econòmic d’aquesta entitat.  
 
Ens hagués agradat que es demanessin disculpes d’una manera molt clara, no 
des del Govern sinó des del PSC, per un dia tenir aquí un Regidor d’urbanisme, 
que s’instal·lés en aquesta ciutat un club de futbol d’aquestes dimensions i 
que l’endemà aquesta persona, no l’endemà sinó un temps desprès, fos el 
Vicepresident econòmic de la mateixa. Això són les portes giratòries i com 
s’han desenvolupat a Cornellà.  
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Volem, això sí, pensar que això no té res a veure amb el fet de que aquesta 
entitat no pagui l’IAE i l’IBI des d’aquests dos anys, i que tingui un deute amb 
els cornellanencs i les cornellanenques de 1.400.000 euros. 
 
Centralitat econòmica en els centres comercials. No es pot parlar de que es 
defensa el petit i el mitjà comerç i alhora facilitar al màxim que aquesta sigui 
una ciutat col·lapsada de centres comercials i d’hipermercats.  
 
I, si us plau, que ningú faci demagògia. Els centres comercials i els 
hipermercats, no generen ocupació. Generen ocupació el primer dia que 
s’instal·len, l’endemà tot els estudis ens expliquen d’una manera clara que el 
que fa és destruir ocupació i destrueix l’ocupació del petit comerç i del mitjà 
comerç, i substitueix l’existent per precarietat laboral. Evidentment, si fos a 
l’inrevés, Cornellà no seria una ciutat amb un 16% de desocupació estadística i 
amb un 20% de desocupació real. 
 
I volem recordar que aquesta és una ciutat que té 2.300 persones per sota del 
llindar de la pobresa. ¿Coneix el que serà o el que és el nou Alcalde i el que 
serà el nou Equip de Govern, que en aquesta ciutat hi ha persones que per 
menjar busquen a les escombraries?. Ho sap?. ¿Sap el nom i els cognoms 
d’alguna d’aquestes persones?. Nosaltres evidentment sí. I no pensem que 
això sigui una qüestió menor sinó una qüestió fonamental, 2.300 persones per 
sota del llindar de la pobresa. 
 
L’altre gran paradigma dels Governs Municipals: gestió privada dels grans 
serveis públics. Abans feia referència a què potser no coneixen el nom de 
ninguna de les persones que busca a les escombraries per poder menjar, però 
segurament coneixen el nom de l’empresa que a partir de l’octubre 
gestionarà les nostres escombraries. No és possible que un partit socialista 
encara es gestioni amb el model neoliberal, en el model de les subcontractes, 
i que en plena crisi podent aprofitar la gestió directa per crear ocupació es 
continuï optant per les contractes de les grans empreses que no els hi 
preocupen per res els serveis públics, i que l’únic que els interessa és el guany, 
el benefici. 
 
I ens preocupa, a més a més, quan fem una gestió de privatització en les 
escoles bressols, al 50% de les escoles bressol d’aquesta ciutat. Amb una 
empresa que, a més, és titularitat d’un senyor que va ser candidat del PSC -
parlàvem abans de portes giratòries- però ens preocupa molt més que, no 
únicament sigui o hagués estat membre del PSC, sinó que és una empresa que 
té un llarg recorregut de vulneració dels drets dels treballadors i 
treballadores, i d’incomplir drets laborals dels treballadors i de les 
treballadores. 
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Obres faraòniques que no responen a necessitats. No és possible que, per una 
banda, tinguem a clubs esportius que tenen totes les dificultats per coordinar 
les seves activitats i que tinguem grans centres d’esport infrautilitzats. El 
problema no és tant que ens faci perdre quatre milions d’euros, que podria 
ser un problema. El problema, sobretot, és que està infrautilitzat, l’altre 
podria ser la millor de les inversions, però això no és possible. 
 
I per últim, en aquesta pinzellada encara volem recordar que aquest també és 
l’Alcalde, ell diu ara que no es va oposar o més ben dit que no va estar a favor 
d’Eurovegas, però és l’Alcalde i el partit que serà de govern que no es va 
oposar a Eurovegas i el que això significava per aquesta, la nostra ciutat, un 
model de precarietat, d’economia de casino, de ludopatia i de drogues.  
 
Nosaltres no creiem que l’Ajuntament hagi de ser un mer gestor de polítiques 
que dicti la Troika i desenvolupen el Govern espanyol a través del PP i el 
Govern de Convergència i Unió, a través de la Generalitat de Catalunya. 
Nosaltres volem que serveixi l’Ajuntament per defensar els drets i les lluites 
dels nostres veïns i de les nostres veïnes. 
 
Alhora no deixarem ni un respir per tots aquells i aquelles que vinguin a fer 
polítiques racistes i de persecució religiosa. 
 
I també diem d’una manera molt clara que ningú jugui amb allò tan íntim com 
la nostra llengua o les nostres llengües. Que no s’enfrontin als cornellanencs i 
les cornellanenques per les llengües que parlen, és una qüestió fonamental de 
convivència.  
 
Som igualment conscients que la Institució municipal té imposada tota una 
sèrie de limitacions legals, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic. Som 
plenament conscients, però nosaltres ho diem d’una manera molt clara, si el 
que determina és que la legislació imposa la política i no la política imposa la 
legislació, això no és democràcia. Per tant nosaltres preservarem els 
interessos col·lectius abans de l’aplicació de normatives que puguin ser 
restrictives de drets.  
 
Tenim també d’una manera molt clara, un programa d’acció institucional que 
volem continuar desenvolupant amb el poble de Cornellà, i que volem 
continuar construint amb la resta de forces progressistes i d’esquerres de la 
ciutat.  
 
Fem una crida clara a Esquerra Republicana de Catalunya, a Iniciativa de 
Catalunya, a Esquerra Unida i Alternativa, mà estesa per lluitar, per lluitar i 
per construir una altra Cornellà. 
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I també fem una crida als i les militants honestos i honestes del PSC, que hi ha 
per suposat, que hi ha, i als milers dels votants que té el PSC a Cornellà perquè 
si ells i elles són socialdemòcrates el PSC és neoliberal. 
 
Nosaltres no llancem discursos buits de democràcia, de participació, 
d’igualtat, de feina, sinó mesures concretes per l’acció i la gestió. 
 
Què plantegem?. Pla de xoc contra la pobresa, primera qüestió. No podem ser 
uns responsables polítics compromesos amb la nostra localitat si no acabem 
amb què es passi gana, amb què no es tingui un habitatge digne o, fins i tot, 
amb què no es tingui roba digna. 
 
Nosaltres plantegem també a nivell municipal creació de feina. I que ningú 
ens digui que no és possible gestionar els serveis essencials de manera 
directa. Això des d’un punt de vista legal no és cert. 
 
Plantegem remunicipalització de totes les activitats gestionades de manera 
privada per generar ocupació. Perquè això és possible i, fins i tot, hi ha 
Ajuntaments on governa el PSC on s’està fent. 
 
Serveis públics amb gestió pública. I ho diem també d’una manera molt 
honesta, digui el que digui l’RSAL. I coneixem perfectament el que diu l’RSAL i 
la implicació jurídica que pot tenir el seu no compliment o una interpretació 
diferenciada de la mateixa.  
 
Dret a decidir-ho tot, democràcia i participació. Fem ara mateix una crida a 
tots els Grups polítics per modificar el ROM. Difícilment podem parlar de 
democràcia i participació si no fem una aposta clara per la modificació del 
ROM existent.  
 
Habitatge. No necessitem més construccions, necessitem rehabilitar, 
necessitem un parc públic de lloguer social i la limitació de l’especulació dels 
bancs. 
 
Drets civils. S’ha d’implementar a nivell local la Llei contra l’Homofòbia i un 
programa per la igualtat de gènere i contra el racisme.  
 
Per cert, no acceptarem ni la insígnia ni l’agulla que se’ns lliura, perquè 
entenem que en ple segle vint-i-u no es pot donar un regal diferenciat pel fet 
de ser home o de ser dona. Per tant, la tornarem, l’agraïm però la tornarem, 
però pensem que no és una pràctica ni legal, en aplicació de la Llei d’Igualtat, 
ni coherent, amb el que significa el segle vint-i-u i la igualtat de gènere. 
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Implicació també en la cultura i l’esport autogestionat. Assessorem però no 
intervenim, si us plau, no dirigim, que s’autogestionin. Mirem simplement què 
signifiquen els espectacles que hi ha en l’Auditori i el que ve significant en els 
darrers anys el Toc de Corn, el Jazz And Bear o el que ara significarà 
segurament el B-Retina, o, per exemple, també el Nou de Trinquis. Mirem dos 
models de fer, un des del poble i un altre dirigit des de la Institució. 
 
Hauríem de parlar també, i amb això acabo, de Memòria Històrica. Però per 
acabar de traslladar el nostre programa crec que el millor és no parlar de 
memòria històrica sinó fer una pràctica de Memòria Històrica. 
 
Nosaltres no volem apropiar-nos de cap moviment polític, de cap partit 
polític, de cap lluita, però això no significa que renunciem a tenir referents de 
ciutat. 
 
Segurament trobaríem en la nostra candidatura companys que tenen 
referents comunistes, socialistes, ecologistes, anarcosindicalistes, diversos 
ideològicament. Milers de noms i de persones d’aquesta ciutat, que s’han 
caracteritzat per lluitar contra el feixisme i pels drets de la classe treballadora. 
 
Únicament, em referiré a una persona, perquè que tingui coneixement aquest 
Grup no se l’ha fet encara cap reconeixement institucional, Josep Maria 
González i Vera, representant del Comitè Revolucionari de Cornellà. Va ser el 
màxim responsable polític, en el moment en que aquesta ciutat tenia una 
caracterització més revolucionària, i per això una gran persona, com ho deien 
tots els veïns i totes les veïnes, va ser afusellat al Camp de la Bota el 29 
d’octubre de 1939. 
 
Nosaltres demanem que aquesta Institució tingui el reconeixement necessari 
per una persona que va perdre la seva vida, li van treure, perquè va ser també 
representant de Cornellà.  
 
Podríem continuar i volem això sí recordar d’una manera col·lectiva els 
treballadors de LAFORSA i el 40 aniversari que tindrem aquest any d’una lluita 
exemplar en aquesta ciutat i que expressa la major dignitat possible dels 
nostres veïns i veïnes. 
 
Aquesta és la nostra història, la que ens demostra que els cornellanencs i les 
cornellanenques no tenim límits. Que sent els més explotats i les més 
explotades, vam ser i serem els que més vam lluitar. Si ara fa gairebé quaranta 
anys que vam acabar amb el neoliberalisme, perdó, amb el franquisme, ara 
comencem el camí per acabar amb el model neoliberal. 
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Visca Cornellà. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-PM 
 
Bon dia Alcalde, regidors regidores, ciutadans i ciutadanes. 
 
En primer lloc des del Grup Municipal Socialista volem felicitar al conjunt de la 
ciutadania que va participar a les passades eleccions municipals contribuint 
així amb el seu vot a reforçar i a enfortir la democràcia. I especialment volem 
agrair el suport majoritari una vegada més, a la nostra candidatura socialista 
encapçalada per Antonio Balmón. 
 
Ha estat recolzada per 13.416 vots, que avui, per tant, ens donen aquesta 
representació i que a partir d’ara, ens avalen per continuar defensant 
Cornellà. 
 
Agraïm, doncs, la renovada confiança que heu dipositat en el nostre Grup i, en 
definitiva, en la tasca d'aquests últims anys, feta des de l’esforç, amb 
rigurositat i amb la convicció de que les nostres decisions han sigut 
determinants per millorar el dia a dia de Cornellà. 
 
I per a això estem, assumint amb responsabilitat apassionada continuar 
treballant des del diàleg, amb modèstia, escoltant des de la proximitat allò 
que se'ns vol dir, atenent a la pluralitat d’opinions per tal de sumar esforços 
per Cornellà. 
 
Com fins ara, perquè tenim un gran pacte amb Cornellà, tenim un acord de 
compromís amb la ciutadania, que ens ha permès anar molt més enllà de la 
pròpia transformació de la ciutat.  
 
Ara, amb noves idees, amb projectes que ens il·lusionen i forces renovades, 
continuarem donant resposta al dia a dia del veïns i veïnes, i treballant, amb i 
per a aquells que creuen en aquesta ciutat. Sempre al costat de la seva gent, 
defensant a peu de carrer problemes col·lectius de manera individual, 
intentant donar solucions a les preocupacions, que potser són molt 
quotidianes però per a nosaltres són molt importants. 
 
I dic continuarem, perquè aquesta ha estat la nostra voluntat els darrers anys. 
Ara podem mirar enrere, tranquil·lament, i comprovar que hem estat efectius, 
que hem estat molt efectius. 
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Actualment tenim una Cornellà equipada que ja funciona a ple rendiment, 
amb un entorn agradable, acollidor, perquè hem fet de l'espai públic la casa 
col·lectiva de tothom. Una ciutat totalment renovada, on hem defensat 
l'educació per tenir un millor futur, i on la salvaguarda i protecció de la 
dignitat de les persones, està al centre de les nostres accions de govern. 
 
Ja ho hem dit moltes vegades -segur que ens heu sentit- no volem que se’ns 
trepitgi la nostra dignitat i per tant, defensem amb entusiasme, ganes i fortes 
conviccions allò que volem per Cornellà. 
 
Així, amb les mesures impulsades des de l'Acord Social contra la Crisi, podem 
veure com des de la política local, tenint com a única bandera –repeteixo com 
a única bandera- la dignitat de les persones es pot fer molt. Per exemple, hem 
aturat més de 360 desnonaments. A data d’avui, hem fet front a la pobresa 
energètica, infantil, de gent gran, amb una gran aliança cívica amb ajudes, 
però sobretot amb recursos econòmics. Hem donat feina temporal a 1200 
treballadors. Defensar la dignitat és un exemple clar, agafar una plusvàlua 
extraordinària que no esperàvem i destinar-la a fer 40 pisos de lloguer social. 
En definitiva, hem estat útils. 
 
I des de l'Ajuntament, tot i veure retallades les nostres competències, no hem 
permès que sens retallin les nostres incumbies, i com a poder públic, hem 
defensat Cornellà portant davant dels tribunals a aquells que ens deu en 
molts, molts recursos econòmics, ja sigui l’Espanyol o ja sigui d’altres 
Administracions, com la Generalitat de Catalunya. Sense fer soroll i sense 
escarafalls, això és veritat, de manera efectiva. 
 
Pas a pas hem construït grans coses, implicant a tot aquell que volia sumar, 
ajudar, ser corresponsable, implicar-se ... aquest és el nostre tarannà, sempre 
ho ha estat, i entre tots hem construït un nou relat polític, una nova manera 
de gestionar des de la cooperació i des del diàleg. 
 
Projectes com l’Educar x Créixer repensant l'educació. L’A prop teu amb una 
nova manera de gestionar la ciutat, la Setmana de la Dignitat lúdico 
reivindicativa on s'han sumat moltes, moltes complicitats. El Govern Obert 
una plataforma digital que ens ha permès tenir parets de vidre a l'Ajuntament, 
o el Consell de Ciutat, per exemple, són projectes ja consolidats, però els i les 
socialistes volem seguir fent camí, innovant, i modernitzant la ciutat. 
 
Hem fet molt, sí, la veritat és que sí, però també som conscients que ens 
queda molt per fer. I tenim somnis, i per què serveixen els somnis?, a 
nosaltres ens serveixen per continuar caminant. 
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I com ho farem?. Doncs ja tenim i ja hem començat a apuntalar projectes que 
ens il·lusionen. 
 
Amb el Cornellà Natura viurem una nova transformació de la ciutat, amb els 
nous espais de lectura farem una clara aposta per l’educació, pel 
coneixement, per la cultura, per la lectura i amb projectes com, per exemple, 
ajudes perquè els fills i filles de les treballadores puguin estudiar, creiem que 
estem millorant el somni col·lectiu de la ciutat i de la seva gent. 
 
I continuarem intentant pal·liar les conseqüències d’aquesta malaurada crisis, 
que és evident que només són pal·liatius però continuarem lluitant des del 
compromís i des del treball constant, no de cara a la galeria, i sí mirant a la 
cara de la gent, perquè la seva implicació i el seu recolzament és la nostra 
força!. 
 
Molts ciutadans i ciutadanes han estat disposats a donar el seu temps, el seu 
esforç, el seu treball i les seves il·lusions a favor de la ciutat. I per això podem 
parlar de la Festa Major que tenim, de la Fira de Santa Llúcia, del Cornellà 
Valors, del Museu de les Matemàtiques, de la Trobada d’Entitats, de la Botiga 
Solidària, de la Plataforma contra la violència masclista, del Pla de l’Entorn, 
podria seguir perquè hi ha molta gent que s’implica per la ciutat. 
 
I tot això és el que fa tornar a l’ànima de la Cornellà que tots volem. Així que 
aprofito la nostra intervenció per donar gràcies, gràcies a tots els que esteu 
sumant durant tot l’any amb nosaltres, i us encoratjo a seguir caminant. 
 
Ara comencem un nou mandat amb ganes, amb il·lusions renovades davant 
un nou temps que exigeix seny, serenitat i no deixar-se seduir per eslògans 
sense continguts. Nosaltres som d’arremangar-nos i fer, no de dir!. I a 
l’oposició, abans de parlar, per exemple, de portes giratòries, jo li diria que 
mirés dintre de la seva pròpia candidatura perquè potser es tindria que 
repensar el que ha dit. 
 
Els pròxims anys tindrem que fer política per a donar sortida al malestar 
social, a la desafecció i al patiment causat per tantes desigualtats davant les 
quals pocs actuem. Volem emparar als oblidats dels governs irresponsables i 
insensibles al patiment que només pensen en banderes, ja sigui la catalana o 
ja sigui la espanyola, i que descuiden el mentrestant. 
 
Les solucions passen, per tant, per un coneixement exacte de la nostra 
realitat, per dissenyar i aplicar polítiques de futur, de lluita contra la 
desigualtat, que la força del nostre projecte socialista de progrés pot garantir. 
Som la garantia del compromís. 
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Ara necessitem lideratges forts, amb capacitat de repensar, amb la il·lusió de 
somiar el projecte i després poder materialitzar-lo en la ciutat. Fa falta un 
treball col·lectiu posant la mirada en el futur, per a garantir una bona cohesió 
social i un bon desenvolupament econòmic. 
 
La seva gestió comportarà necessariament establir un marc de diàleg ampli, 
de reflexió profunda i d’acord plural amb la ciutadania, que de forma 
majoritària ens han donat el seu recolzament. I es plantejarà des de la 
corresponsabilitat, com sempre, fent una ferma aposta per la ciutat que ens 
apassiona a tots i totes. 
 
En resum, ens coneixeu, som gent corrent, som els fills dels treballadors de la 
ELSA, som gent que treballem a diari, que busca aliances perquè estima a la 
seva ciutat, així que, les i els socialistes, farem una gestió ferma i sòlida de 
govern per a seguir transformant Cornellà. 
 
Liderats pel millor candidat possible: per Antonio Balmón. 
 
Un passejant actiu que coneix cada racó de la ciutat, i a la seva gent, però el 
més important, que s’estima Cornellà. Així que amb ell liderant aquest 
projecte de futur, amb el seu rigor i esforç personal, amb la seva experiència i 
capacitat per a sorprendre i repensar-ho tot, per les seves conviccions i 
esperances, però sobretot per la passió que destil·la cap a la ciutat i cap a la 
política, sabem que arribem a la Cornellà que tots i totes volem! 
 
Per tant, Alcalde felicitats i seguim caminant!! 
 
Som-hi! Moltes gràcies! 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Bon dia, senyores i senyors. Gràcies per la vostre assistència a l’acte de 
constitució del nostre Ajuntament. 
 
Avui, les socialistes i els socialistes de Cornellà iniciem una nova etapa de 
transformació de la ciutat, fins i tot de major responsabilitat davant la 
pluralitat manifestada a les urnes i les intervencions que avui hem vist, però 
també cal recalcar una cosa important, la confiança atorgada a la nostra 
candidatura per una gran majoria de ciutadans i ciutadanes que es té que 
respectar, que vàrem participar a les Eleccions Municipals i ens avala com a 
garantia del canvi i referma el nostre compromís social i ètic. 
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Sospito que no soc el primer en dir el que representa per a mi el dia d’avui, la 
meva llarga travessia en aquesta ciutat que va començar ensenyant-me a 
caminar, i més tard em va educar, a escriure, a pintar, a llegir, a reflexionar, a 
combatre, a respirar serenitat i compartir tempestes, a caminar junts entre 
cents de rostres diversos i ànimes diferents, és la que m’ha permès avui fer-
los partícips de la meva emoció per tenir la major responsabilitat cívica, 
democràtica i comunitària que es pot exercir, la d’Alcalde de la teva ciutat. La 
que ha inspirat i impregnat les meves accions individuals i col·lectives, la que 
m’ha permès sentir afecte i reconeixement, amb la que he conviscut 
multiplicant les meves experiències humanes, i per aquest motiu aquestes 
paraules d’agraïment a tots aquells que han confiat no tan sols en mi, sinó en 
construir una ciutat visible, definida, col·laborativa i sobretot mixta en el seu 
lideratge de transformació i compromís. 
 
Però com sempre no em sento ostatge de cap passat, ni resignat davant una 
realitat on el risc de l’economia de l’exclusió i la desigualtat són presents, i 
sinó actuem poden fer impossible la sostenibilitat social, tampoc em sento 
desorientat, vaig créixer en una ciutat de moltes procedències, orgullosa dels 
seus orígens, respectuosa amb el valor de l'esforç i decidida a caminar per 
expulsar els tabús i els silencis. 
 
Considero que la política no pot ser circumstancial, crec que quan parlem de 
política hem de mirar la cara dels ciutadans, amb idees clares, exemplaritat 
pública, intuïtius i decisius davant les aspiracions socials; i per què no, elogiant 
també el present, sentint orgull pel trajecte fet, i a continuació atendre el 
present en el qual no ens podem abandonar al silenci de la resignació que es 
plantegen alguns o a proposar metes infinites que es plantegen d’altres. Cal 
exercir la política amb cura, sense enganys i evitar conduir-la cap a la 
frustració o la impotència. La nostra acció implica donar sentit a l’ànima de les 
idees i aquestes vincular-les a generar i exercir una nova radicalitat social, 
aflorant el rostre humà i digne que representa per mi la política. 
 
Tenim que actuar per frenar l'angoixa social dels que estan en risc, o dels que 
pensen que ells també poden quedar aparcats, és en aquesta societat 
indignada i atemorida a la vegada on la nostra visibilitat i credibilitat està 
observada cada dia, d’aquí la importància d’aprofundir en els projectes 
d'afinitats, ampliant les aliances visibles, exercint lideratges morals compartits 
amb altres actors socials, amb noves energies polítiques i amb noves 
aspiracions comunitàries, amb confiança en el futur aprofitant les capacitats 
humanes, polítiques, socials i econòmiques de la nostra ciutat. 
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Ho farem com ho sabem fer, per això estem aquí i per això tenim el suport 
majoritari dels ciutadans, no és per casualitat, superant aquestes parets com 
sempre les hem superat, jo no vull parets de vidre, no vull parets, i sumant a 
les persones i els sectors progressistes de Cornellà, les noves realitats, els 
nous escenaris. 
 
Ja ho vàrem preveure quan ningú parlava d’això a l’any 2008, ja vàrem 
començar a actuar de forma amplia en uns temps difícils i complicats, els 
resultats sobre la defensa de les estructures que té l’espai de la ciutat són 
evidents, el balanç pesi a qui li pesi és de suma i no de resta. S’ha implicat a 
nous col·lectius per dinamitzar l’espai públic, per enriquir la nostra 
convivència i cultura, i s’han obert noves formes de gestió de la ciutat més 
pròximes a escoltar i atendre allò que el ciutadà demana del seu Ajuntament, 
que la majoria de vegades, com li vaig explicar a un Portaveu, és poc 
glamurosa, però és la realitat d’aquells ciutadans, del que demanen del seu 
Ajuntament, demanen poca èpica i demanen poder tractar molts problemes, 
sense glamur. 
 
Cada dia ens recordem que un futur millor és possible per la nostra ciutat. Els 
reptes ja no són desconeguts com eren a l’inici d’aquesta crisi, però continuen 
sent difícils d’abordar. Les respostes, per tant, passen per un coneixement 
exacte de la nostra realitat i per dissenyar i aplicar unes polítiques de futur 
que la fortalesa del projecte de ciutat haurà de garantir, un projecte útil per la 
nostra comunitat humana, que incorpori un espai intergeneracional, ho he dit 
moltes vegades en aquesta campanya, Cornellà som tres generacions i 
d’alguna forma ens tenim que entendre, tenim que determinar una 
transformació consensuada entre tots els protagonistes que convivim a la 
ciutat com a resultat de les profundes transformacions econòmiques, socials i 
culturals dels darrers anys. 
 
Es parla molt de la nova política. En canvi jo crec que certament s’ha obert un 
nou temps, però la nostra lluita és la mateixa de sempre, ni nova ni vella, 
afrontar els vells problemes, els que afecten a la desigualtat i a les injustícies 
socials. Malauradament la crisi actual és també en gran manera una crisi del 
valor dels poders públics, per aquest motiu caldrà entre tots treballar per 
reforçar els valors que han fet possible arribar a la situació de benestar que 
gaudien fins fa uns anys, i demostrar que l’esforç, el treball, l’esperit de 
superació, l’honestedat, la responsabilitat o la capacitat d’assumir i afrontar 
els reptes personals i col·lectius, augmenten la nostra dignitat. 
 
En un acte de la campanya vaig parlar dels llapis de fuster, vaig expressar que 
aquests són ideals per a senyalitzar amb precisió els nous horitzons en 
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superfícies resistents, per a mi el llapis de fuster representa l’ofici de crear i 
transformar la matèria en una finalitat útil. Això hauria de ser el llapis del 
poder públic, precís en assenyalar l’horitzó, resistent a les tempestes i útil en 
el seu paper de transformació. 
 
I per continuar transformant la ciutat vàrem demanar el suport per vuit raons. 
 
Per defensar i protegir el que tant ens ha costat construir entre totes i tots, 
així com actuar per evitar que cap persona es quedi enrere com a 
conseqüència de la crisi econòmica. 
 
Per fer de Cornellà, una ciutat igualitària i compromesa en l’eradicació de la 
violència masclista. 
 
Per impulsar l’aliança cívica contra la pobresa i promoure el pla integral de 
protecció de la infància i adolescència. 
 
Per una nova transformació de la ciutat, basada en la defensa dels valors 
ambientals, culturals i de compromís cívic, mitjançant el projecte 
“CornellàNatura”. 
 
Per garantir una ciutat on l’accés al coneixement sigui una prioritat, impulsant 
l’educar per créixer, més espais de lectura a la ciutat, més activitats culturals 
esportives i lúdiques que generin formació, capacitació, i creixement personal 
i col·lectiu. 
 
Perquè la seguretat és un dret per a totes i tots, i la millor garantia per 
reafirmar la defensa de la nostra convivència.  
 
Per posar en marxa els districtes d’innovació social i urbana, una nova forma 
d’aproximar la gestió de la ciutat.  
 
Per continuar governant amb amplies aliances cíviques i socials, compromesos 
amb la transparència, la proximitat, la participació i la coresponsabilitat. 
 
Aquestes eren les propostes, ara ja no ho són, ara són els nostres 
compromisos, la base sobre la qual iniciarem aquest camí per continuar 
sumant. Treballarem per humanitzar l'espai de trobada, de reflexió, d’acord, 
perquè el que volem evitar és la fractura social, identitària i la resta.  
 
Si tenim que optar entre confrontació o cooperació, escollirem diàleg per la 
cooperació. 
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Si tenim que optar entre mans lliures o mans compromeses, escollirem acord 
per tenir les mans compromeses. 
 
No renuncio a la meva identitat. Tampoc li demano a ningú que ho faci. Però 
la intel·ligència col·lectiva és saber gestionar la pluralitat i diversitat per 
construir espais comuns i amplis. 
 
Entre tots tindrem que saber actuar en defensa dels interessos de la ciutat 
sense complexes ni supeditacions. Nosaltres conformarem un govern sòlid, 
estable per liderar i gestionar el veredicte de les urnes, que governarà més 
enllà de les fronteres polítiques d’aquest Ple, però sobretot compromès amb 
les polítiques públiques que garanteixin la cohesió social i evitin l’exclusió per 
raons econòmiques o d’origen, per raons econòmiques o d’origen, que quedi 
clar. 
 
Continuarem llegint, escrivint, escoltant, parlant, construint i, sobretot 
caminant, pesi a qui li pesi. 
 
Perquè la nostra serà sempre, per fortuna, una història inacabada, menys mal. 
 
Farem cas d’un proverbi africà que diu: “Si vols arribar ràpid, camina sol, si 
vols arribar lluny, camina en grup”. 
 
Junts seguirem somiant, escrivint noves pàgines per derrotar el desert de la 
resignació, i ser útils en el combat de convertir en possible l’impossible. 
 
És un nou temps. Ara toca Cornellà. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
 
Efectuades les anteriors intervencions, el senyor Alcalde aixeca la sessió quan 
són les tretze hores i quinze minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, 
la Secretària General, certifico. 
 
 


