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Hem fet història! Hem doblat la nostra representació i som la 
primera força de l’oposició!!!

Esquerra Republicana de Cornellà hem crescut, moltíssim, 
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 moltíssima feina, 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 molt diversos, amb molts 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 
moltíssima 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.

Bon estiu!

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. 

18.180 gràcies!! Aquests 18.180 vots ens donen estabilitat, i una 
representació que ens avala 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 rigorositat i amb la convicció 
de què les nostres decisions han sigut determinants per a 
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. 

Ara, amb noves idees, amb projectes que ens il·lusionen, 
forces renovades, i amb incorporacions de noves persones, 
continuarem donant resposta al dia a dia dels 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. 

Si miramos atrás, comprobamos que hemos sido útiles, 
efectivos, y podemos estar orgullosos.

Estos últimos años, hemos:
-Defendido Cornellà: conservando todo lo que hemos 

conseguido, cuidando el espacio público, los equipamientos, 
los servicios, para evitar la degradación de la ciudad. 
Con una gestión transparente y buscando la implicación 
ciudadana en multiples proyectos.

-Combatido la crisis económica y defendido la dignidad 
de las personas como única bandera, esa sí nos representa 
a tod@s.

-Diseñado proyectos de futuro como el Cornella 
Natura y el Cornellà Humana, transformando la ciudad en 
un espacio más amable, más verde, más sostenible. 

Así que ahora, con una amplia mayoría de izquierdas, tras el 
acuerdo firmado con En Comú Movem Cornellà, seguimos 
construyendo la Cornellà del futuro. ¡Gracias!

Ya sabéis: nos podéis encontrar en psc@aj-cornella.cat, 
¡nos vemos por la ciudad!
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5.387 GRÀCIES!  
SEGUIM TREBALLANT! 18.180 GRACIAS, ¡SEGUIMOS!
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