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Deixem enrere un any, que ens ha canviat la vida en molts 
aspectes essencials, i que ha estat completament marcat 
per la pandèmia i les seves conseqüències sanitàries, 
econòmiques i socials.

Des de l’inici, ens vam posar a disposició del Govern municipal 
per cooperar i col·laborar en totes les mesures que havia d’adoptar 
el consistori, per pal·liar les afectacions del coronavirus i 
combatre’l de manera més efectiva. Perquè en situacions com 
aquesta, és imprescindible que tots els partits polítics anem a 
una, deixant de banda les nostres diferències i sumem esforços.

I en aquest sentit tots els grups municipals, amb 
representació al consistori, vam fer propostes i vam signar 
conjuntament el document “Mesures socials, fiscals i de 
mobilitat per fer front a les conseqüències de la Covid-19”, i 
hem demostrat abastament, el nostre compromís i lleialtat.  
La nostra filosofia ha estat i continua sent, la de cooperar, 
amb actitud proactiva, sense deixar de fer oposició, fiscalitzant 
l’acció de govern i traslladant propostes per millorar la vida 
dels cornellanencs i cornellanenques i la nostra ciutat.

Però, últimament el PSC, fent ús de la seva majoria absoluta, 
amb la crossa dels Comuns, està demostrant un complet 
immobilisme en les seves decisions, escoltant molt poc als 
partits de l’oposició. En molts plens municipals, menyspreen 
aquesta voluntat de sumar esforços, afirmant que la població els 
ha col·locat en aquesta posició, com si la resta de partits polítics  
no representéssim, també, a la ciutadania de Cornellà.

Pel que fa a la presa de decisions del Govern de la 
Generalitat, cal destacar que no ha estat gens fàcil, i moltes 
de les mesures preses han estat molt qüestionades. Però 
s’han de tenir en compte les limitacions legals i econòmiques 
pròpies, i alhora la dificultat de trobar l’equilibri permanent entre 
la severitat de les mesures per frenar la pandèmia i evitar la 
destrucció del teixit econòmic. Governar és prendre decisions, 
assumint-ne la complexitat i el malestar que poden generar. 

Venen temps de soroll i agitació, i molts ja fa temps que han 
començat la seva campanya electoral, amb atacs constants 
cap al nostre partit. Però a Esquerra Republicana fugim de les 
estridències de titulars pomposos i tuits feridors perquè sabem 
que el que toca ara és oferir solucions, tant en la lluita contra les 
conseqüències de la pandèmia com en el nostre procés polític 
d’independència. Per això continuarem sent el soci més fiable 
de la ciutadania per aconseguir l’autodeterminació i la llibertat 
dels presos i preses polítiques i els exiliats i exiliades, mitjançant 
l’amnistia. Encarem el 14 de febrer amb la certesa que només un 
govern fort encapçalat per Esquerra pot liderar la próxima etapa 
de represa i reconstrucció que aquest país exigeix avui. 

El 2021 ens porta molts reptes i moltes incerteses; nosaltres 
continuarem fent poble, fent ciutat, fent Cornellà, fent República 
i lluitant contra les conseqüències de la pandèmia i per la llibertat 
dels presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i exiliades.

La velocidad de propagación del virus nos sigue marcando 
la actualidad, pero eso sí, ahora con la esperanza de la 
vacuna. Siguen las restricciones que nos van poniendo a 
prueba a todos y cada uno de nosotros, y por eso queremos 
agradecer la responsabilidad ciudadana. También, de nuevo, 
agradecemos a los profesionales que siguen día a día al 
pie del cañón, lamentamos las pérdidas que hemos tenido 
este año, y finalmente, deseamos la pronta recuperación de 
aquellos que sufren los efectos de la Covid-19.

Dicho esto, hablemos de política. Son tiempos difíciles, 
somos conscientes. Pero cada catalán, cada catalana, tiene la 
fuerza para decidir cómo los queremos vivir. Así, las elecciones 
al parlamento catalán son la única oportunidad que tenemos 
para marcar un punto de inflexión después de una década 
que no nos ha traído nada bueno. Y nosotros queremos ser 
el gobierno del cambio y hacer de ésta una oportunidad 
para asegurar que nadie se quede atrás, para hacer de la 
diversidad nuestra bandera y para hacer que la educación 
y el conocimiento sean el principal motor de creación y de 
redistribución de la riqueza. La igualdad de género y la no 
discriminación estarán en el centro de cada política.

Hacemos una apuesta por la seriedad, por la humildad, 
por la positividad, una apuesta sostenida por la colaboración 
institucional y el diálogo. ¡Vamos a recuperar estos 10 últimos 
años perdidos!

Queremos conseguir la presidencia de la Generalitat. Es 
hora de que los catalanes y las catalanas tengan un gobierno 
capaz de gobernar con eficacia, de utilizar de forma eficiente 
sus competencias y recursos. Un gobierno capaz de cooperar 
con otras administraciones. Un gobierno para hacer que 
Catalunya avance. Un buen gobierno que una a los catalanes 
con objetivos compartidos: la lucha contra la pandemia, la 
reactivación económica, la justicia social, el feminismo, la 
ecología, el equilibrio territorial, la transparencia y la calidad 
de las instituciones.

Con Salvador Illa será posible. Ya hemos tenido bastante 
con 10 años de retroceso, años de incompetencia. Catalunya 
necesita un cambio.

Hasta ahora hemos tenido una Catalunya cerrada en sí 
misma, un país al que se le prometió la independencia y solo ha 
generado decadencia. Ahora, queremos un presidente que una a 
los catalanes, que no se dedique permanentemente a dividirlos, 
un presidente que no solo represente a la mitad de la ciudadanía. 
Queremos construir una Catalunya sin bandos ni bloques. La 
hora de proyectos excluyentes se acabó. Queremos recuperar el 
camino de la reconciliación aquí, entre los catalanes y catalanas, 
y con el resto de España. Estamos al lado de la gente y ahora 
toca abrir un tiempo nuevo para Catalunya.

Ya sabéis, nos podéis escribir a psc@aj-cornella.cat,  
o con mascarilla nos vemos por la ciudad.
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