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El fet trans* és una condició humana, una manifestació  
més de la seva diversitat. Ser trans* no és una elecció,  
ni un desig ni un caprici. 

Les persones trans* continuen trobant obstacles per 
aconseguir feina, continuar els estudis, gaudir de l’oci o l’esport, 
i accedir a un habitatge digne. En definitiva, per poder viure 
lliures de violències, discriminacions i agressions.

La legislació estatal vigent, va suposar un avenç important  
en el seu dia amb l’aprovació de la Llei 03/2007, ja que per 
primer cop es permetia el canvi de nom i sexe registral. Tot i això, 
imposa informes psiquiàtrics i tractaments hormonals i quirúrgics 
obligatoris. A més, exclou les persones menors i migrades i no 
reconeix les identitats no binàries ni contempla cap mesura per  
fer front a les discriminacions que encara pateix aquest col·lectiu.  
Un marc normatiu insuficient, obsolet i desfasat.

Durant anys, els col·lectius i entitats de persones trans* 
han reclamat la necessitat d’una nova llei que garanteixi la 
igualtat de drets i que deixi de tractar el fet trans* com a una 
malaltia mental, que deixi de tutelar els cossos i de qüestionar 
la identitat de les persones d’aquest col·lectiu.

Des d’Esquerra Republicana hem treballat, acompanyant 
les entitats trans, per registrar i fer realitat aquesta Llei Trans al 
Congrés dels Diputats. Una llei valenta i ambiciosa, que faci 
possible superar el marc patologitzador vigent, i permeti que 
les persones puguin decidir sobre els seus propis cossos i la 
seva vida sense dependre de ningú. Una llei que s’ha de basar 
en la lliure manifestació de la persona, sense exigir informes 
psiquiàtrics ni tractaments mèdics obligatoris, per tal de garantir 
plenament el respecte als Drets Humans.

Des de determinats sectors reaccionaris i d’ultradreta s’ha 
generat un rebuig frontal i violent a qualsevol avenç legislatiu 
per reconèixer els drets i garantir la dignitat de les persones 
trans*, oposant-se a la llei actual. En definitiva negant les 
identitats i l’existència de les persones trans*.

Al passat ple del mes de març vam presentar una moció a 
favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans* 
i en suport d’una Llei Trans Estatal. Malauradament la vam 
haver de retirar, ja que el grup socialista va presentar esmenes 
a la nostra moció que en desvirtuaven per complet el sentit, 
i feia desaparèixer gairebé dues pàgines de l’exposició de 
motius. L’eliminació massiva de la nostra moció nega la realitat 
que pateixen les persones trans*. El grup d’En Comú Movem 
Cornellà va presentar una moció alternativa reclamant a la 
Generalitat coses que ja es fan i altres contradictòries amb el 
que el partit està fent en l’àmbit estatal. 

Lamentem que partits “d’esquerres” neguin la realitat trans i 
es facin enrere en portar a terme una llei, més que necessària,  
i que ells mateixos havien defensat amb anterioritat.

Des d’Esquerra Republicana plantem cara als discursos 
d’odi i tanquem files pels drets trans.

Tenim la voluntat sòlida d’anar transformant Cornellà en una 
ciutat més verda, més amable, més sostenible. Caminem cap 
a una ciutat més saludable, on el projecte estratègic de ciutat 
Cornellà Natura pren el protagonisme per respondre als grans 
reptes del s. XXI on la creació d’espais oberts i amables, on el 
verd oxigena i apropa la natura a les persones, on els carrers i 
les places son per als vianants, segures i agradables, on l’espai 
públic és confortable i acollidor, i on fem un ús eficient i 
responsable dels recursos.

Amb aquest propòsit, des del 2016 estem desenvolupant 
el Cornellà Natura, una estratègia municipal de naturalització 
de l’entorn urbà que ja és molt visible als carrers com Verge de  
Montserrat o en espais com l’avinguda dels Alps i el parc  
de Rosa Sensat.

Respecte a aquest últim objectiu, com demostren 
nombrosos estudis científics, la contaminació atmosfèrica és un 
dels principals problemes de salut pública, així que a Cornellà, 
al llarg del 2020, hem executat tot un conjunt d’actuacions en 
matèria de mobilitat dirigides a millorar la qualitat de l’aire.

Vam implantar la Zona de Baixes Emissions al Polígon 
Famades del barri d’Almeda. Una mesura coordinada amb altres 
quatre municipis per a restringir la circulació als vehicles més 
contaminants en l’espai interior de les Rondes.

Vinculat a la restricció de trànsit, amb la intenció de 
guanyar més espai per als vianants i poder gaudir dels carrers, 
el programa “carrers sense cotxes” ha ampliat els seus horaris 
de 9 a 21 h tot el cap de setmana a 17 carrers. A més, en 
relació als nous condicionants de la Covid-19, també es va 
restringir el trànsit en 4 carrers amb mesures d’urbanisme 
tàctic. La intenció és convertir-les en carrers pacificats amb 
prioritat per a les persones i les bicicletes. 
Per a promocionar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport 
sostenible i saludable hem ampliat i millorat la connectivitat 
de la xarxa ciclable de la ciutat, passant de 18 km a gairebé 
43 km, la qual cosa suposa un increment de 25 km. 

A més, hem continuat millorant la mobilitat als centres 
educatius amb els camins escolars, modificat l’ordenança  
de circulació de vehicles i vianants per a millorar la 
convivència, els patinets ara a la calçada! 

Finalment, destacar les actuals obres de millora de la 
c-245, un nou projecte d’integració urbana que incorpora un 
carril bus segregat de 13 km, que unirà Cornellà de Llobregat 
amb Castelldefels, i un nou carril bici interurbà. També, ja fa 
uns mesos, va entrar en funcionament el Park & Ride!

L’any 2020 hem fet un gran pas per a promoure la 
mobilitat activa i sostenible, i seguirem actuant en aquesta 
línia per a aconseguir que Cornellà sigui una ciutat més 
saludable i pacificada, centrada en les persones.

Ja sabeu, ens podeu escriure a psc@aj-cornella.cat,  
o, amb mascareta, ens veiem per la ciutat!
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