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CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA
Com a candidatura de ruptura, tenim un objectiu molt ambiciós, que és trencar amb tot un sistema. En aquest
sentit, guanyar l’Ajuntament és només una eina més que tenim per transformar profundament la societat. És per
això que trobareu un programa que vol ser realista i que pretén anar als recursos i les competències municipals
per posarlos a l’abast dels de baix, amb totes les limitacions que ens hi trobarem.
Però alhora, la institució més propera a la població, com a eina de lluita, ha de posicionarse i prendre partit a
favor de les classes populars i treballadores, arribant fins on calgui per defensar els nostres drets. És en aquest
context que s’han d’entendre les anàlisis i les propostes que sobrepassen l’àmbit municipal, sense oblidar en cap
cas que gran part de les propostes concretes de competència municipal s’hauran de desenvolupar
progressivament durant el mandat, d’acord amb les possibilitats que ens ofereixi la institució.
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INTRODUCCIÓ
Diuen que estem vivint un moment històric, i per això arreu s'han impulsat processos de confluència i noves
candidatures alternatives que volen aprofitarlo. Guanyem CornellàCrida per Cornellà és fruit d'aquest moment
engrescador, d'un procés col∙lectiu en què ens hem trobat per guanyar democràcia, feina digna i solidaritat. Som
la voluntat de canvi i per això som rupturistes: davant d'un sistema injust, amb pobresa, desocupació,
desnonaments, retallades i privatitzacions, on la majoria de la població no tenim garantida una vida digna, hem
pres la ferma decisió de trencar amb el sistema.
No som, però, ingenus. Som ben conscients que guanyant unes eleccions municipals difícilment canviarem el món
d'un dia per l'altre. Recordem com, després d'anys de lluites al carrer, vam aconseguir grans fites socials, vam
tombar el franquisme i alguns ens van dir que la democràcia havia arribat i que la lluita passaria del carrer a la
institució. Durant aquestes dècades hem perdut referents i hem patit una derrota col∙lectiva, però no ens donem
per vençuts. Els darrers anys, el carrer ha tornat a cridar, i nosaltres seguim amb la indignació del 15M, les PAH,
la desobediència civil, els centres socials okupats i les vagues generals. No ens apropiem de res, és que el carrer
és el motor de la transformació i el canvi, i hem impulsat aquest projecte per donar la veu al carrer, per guanyar
hegemonia i acabar amb el règim.
Ens presentem per guanyar, per posar les institucions al servei del poble, ben conscients de les limitacions que
ens ofereix el sistema, però davant d'una situació d'emergència social que exigeix unes altres polítiques. Així, ens
hem organitzat horitzontalment, en grups de treball oberts i participatius que han elaborat durant dos mesos el
programa que teniu a les mans. Una resposta al capitalisme i el patriarcat més salvatges, un crit d'auxili i alhora un
crit d'esperança per tornar la dignitat als nostres barris. En definitiva, un programa per guanyar Cornellà.
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1. FEINA I SERVEIS PÚBLICS
La política dels equips de govern dels darrers anys: manca de creació d’ocupació i desenvolupament del
model de la precarietat
D'acord amb les dades de la Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació),
Cornellà té, a gener de 2015, una taxa de desocupació del 16,1%, essent al conjunt de Catalunya del 14,8%, si bé
els nivells de treballadores que volen treballar i no ho poden fer s’hauria de situar entre el 20 i el 25%. Les
mateixes dades oficials fixen 2302 persones per sota del llindar la pobresa.
Evidentment la desocupació es converteix en el principal problema dels cornellanencs. Per tal de revertir aquesta
situació ens proposem situar al centre de l’economia les necessitats de totes les persones, essent la creació
d’ocupació la nostra gran prioritat.
El governs municipals de les darreres dècades han desenvolupat una hipòcrita política laboral: criticar les
contrareformes laborals de PSOEPSC, CiU i PP mentre les aplicaven contra els drets de les treballadores.
Únicament hem d’observar com la tardor de 2013 acomiadaven treballadors de Procornellà SA aplicant la
contrareforma laboral.
De la mateixa manera no hi ha cap política activa real de creació d’ocupació, s’opta per Plans d’Ocupació que
únicament suposen precarietat. Fixar la centralitat en la formació en relació a la creació d’ocupació és assumir les
teories més reaccionàries de les relacions laborals que situen com a causa de la desocupació la manca de
formació fent culpable la víctima. Les cornellanenques no únicament tenim nivells de formació inimaginables per
una ciutat de classe treballadora sinó que ostentem una polivalència funcional difícilment trobable en qualsevol
punt del país. La generació millor formada de la història no únicament viurà pitjor que els seus antecessors sinó
que ella mateixa.
L’equip de govern manifesta generar treball quan elimina llocs de feina
Lluny de ser un element de creació de llocs de feina, contractar per períodes de sis mesos o un any per realitzar
activitats no necessàries (“Cornellà pel Civisme”, etc.) o substitutives de contractacions de naturalesa estable
tenen un efecte clar: rotar en la precarietat, transformar feines de qualitat en precàries i no crear ni un únic lloc de
feina estable.
L’altra pràctica històrica del govern municipal ha estat no fer absolutament res per evitar el centenar d’empreses
que han tancat a les darreres dècades. Requalificar sòl industrial en immobiliari és una crida a l’especulació. De la
mateixa manera no protegir els pulmons derivats del Llobregat per a producció agrícola i al marge de l'especulació
urbanística. Així s'han seguit pràctiques que han permès que al conjunt de Catalunya 700 persones abandonin el
camp cada any.
Volem destacar que la instal∙lació de grans centres comercials i macrocentres de distribució a mig i llarg termini no
genera llocs de feina. El consum que fa el conjunt d’una societat és el mateix tinguem o no centres comercials; pel
contrari, la instal∙lació de grans superfícies de distribució eliminen el petit i mitjà comerç i de retruc transformen
feina estable en precarietat laboral, que és l’expressió generalitzada dels grans centres comercials.
Per últim el govern municipal ha optat per lliurar a les empreses privades la gestió de gran part de serveis públics.
Això no únicament suposa transformar el servei en negoci sinó negar la possibilitat que l’Ajuntament es transformi
en un agent de creació d’ocupació.
LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ, LA NOSTRA GRAN PRIORITAT. ELS DRETS DELS TREBALLADORS I LES
TREBALLADORES, GRAN PREOCUPACIÓ
Municipalització de serveis públics
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Cal una municipalització plena dels serveis que, en l’actualitat, l’Ajuntament ofereix en règim de concessió. Amb
gestió directa dedicarem el marge de benefici empresarial i l’estalvi de l’IVA a generar ocupació, reduir despeses i
millorar els serveis.
Cal fer una auditoria per observar el compliment de les concessions dels serveis externalitzats. Farem una anàlisi
al detall del Plec de condicions administratives; Plec de condicions tècniques; Memòria d’oferta guanyadora;
Informe tècnic de valoració, Acta de la Mesa de contractació i Document de signatura de contracte. Així podem
optar per iniciar el procés de municipalització per venciment del contracte, resolució de mutu acord, incoació d'un
expedient sancionador i resolució i rescat del servei. En aquest darrer supòsit analitzarem la idoneïtat pel que fa al
moment en una combinació d'interès social, llocs de feina que es crearien i inversió econòmica de l'acció.
Mentre no es puguin municipalitzar els serveis, els plecs administratius establiran la plantilla obligatòria mínima pel
desenvolupament d’un servei, així com les hores de treball i retribucions. Les activitats que per qualsevol
circumstància encara no es puguin municipalitzar tindran una retribució pels seus treballadors i treballadores com
a mínim igual a la que correspondria amb el desenvolupament directe del servei.
Els treballadors de les empreses que gestionen els serveis públics podran optar a continuar la relació laboral amb
l'ens que desenvolupi la gestió pública a través d'un reconeixement de subrogació.
Apostem per l’economia social i solidària: alternativa pels nous filons d’ocupació
L’àrea d’economia de l’Ajuntament treballarà colze a colze amb el moviment cooperativista. Les cooperatives
poden ser el millor mitjà per desenvolupar algunes petites però importants activitats que es desenvolupen des de
l'Ajuntament, com per exemple la cultura, així com nous filons d’ocupació: reciclatge, consum sostenible i solidari,
manteniment d’edificis, energies alternatives, etc. Aquestes han d'ésser les úniques excepcions a la gestió directa
dels serveis.
El camp i els horts urbans: nous filons d'ocupació i de sostenibilitat
La totalitat de terres que no són urbanitzables s'han de posar a disposició per a la creació de cooperatives
agrícoles així com per a la creació de petits horts urbans. L'Ajuntament ha de traslladar la possessió o ús de terres
sempre que suposi creació de llocs de feina. Alhora ha de facilitar assessorament tècnic tant per a la creació de
cooperatives com per al desenvolupament de l'activitat.
Així, es constitueix com a fórmula de creació d'ocupació, generació de pulmons a la ciutat front l'especulació
urbanística i mecanisme per desenvolupar mercats de proximitat, de pagès o km 0.
Democratització de l’empresa
La construcció d’un sistema plenament compatible amb els principis de justícia requereix, entre d’altres coses, que
les empreses que no siguin cooperatives siguin també espais el màxim de democràtics, lliures de qualsevol forma
de dominació.
Exigim que la distribució salarial que procuren les relacions laborals respongui a criteris més igualitaris i no a
aquells que determina el simple joc de l’oferta i la demanda de feina al marge de qualsevol mena de regulació.
L’elaboració de plans d’igualtat entre homes i dones, el seu seguiment i els seus efectius i reals resultats es
constitueixen com una política transversal en totes les àrees municipals.
Assumpció d’un paper actiu de defensa dels treballadors i treballadores
L’Ajuntament ha de defensar la permanència de les activitats empresarials susceptibles de deslocalització o
tancament estudiant i oferint suport públic a vies alternatives de continuació de l’activitat del bé o servei en el
nostre municipi i que a la vegada es compti amb la participació activa de les treballadores. No es requalificaran
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terrenys industrials com a immobiliaris i no s’optarà per l’establiment de grans empreses del comerç i la
distribució.
Fi de l’estructura empresarial de l’ens municipal
Cal l’immediat desmantellament de l’estructura empresarial creada per l’Ajuntament que provoca despeses
importants en les figures com ara els gerents, els directors generals, caps d’àrea amb més poder i capacitat de
decisió que els càrrecs polítics escollits per totes desnaturalitzant i fent opac el funcionament de l'Ajuntament i
Procornellà SA. Qualsevol organització pública ha de tenir com a màxima el servei a les persones i no la recerca
de benefici. Això no significarà per se cap acomiadament sinó el seu destí a altres funcions que responguin a les
necessitats del moment.
Ajut als treballadors i treballadores autònoms
Per tal que aquests treballadors pugin accedir als recursos necessaris per continuar desenvolupant la seva
activitat, els Ajuntaments han de fer de pont amb les entitats de crèdit que fomentin una banca ètica i el
cooperativisme financer. Caldrà que en les corporacions locals estableixin un protocol amb aquestes treballadores
per a l’assoliment d’aquests tràmits.
Pensions públiques
L’Ajuntament i les empreses municipals no fomentaran sistemes de pensions privats, que permeten la fugida de
recursos econòmics cap a bancs, caixes i asseguradores privades que no reverteixen en benefici de tothom.
Desenvoluparem la fi d’aquest tipus de sistemes i la seva reconversió en millores de les prestacions per a les
persones afectades dins del sistema públic de Seguretat Social.
Per un marc de relacions laborals orientat a l’estabilitat i la creació d’ocupació: estabilitat laboral, salaris
dignes, negociació col∙lectiva real
Amb independència que la normativa laboral sigui competència exclusiva de l’Estat, no hi ha impediment perquè a
través de la negociació col∙lectiva dels contractats laborals i dels acords amb els funcionaris es puguin
desenvolupar polítiques d’estabilitat laboral, salaris dignes i negociació col∙lectiva activa.
De la mateixa manera es reduirà la jornada a 35 hores sense reducció retributiva (amb independència del que
pugui establir la legislació laboral) per a la creació de llocs de feina i tan aviat com s’hagin recuperat la majoria de
llocs de feina.
Defensarem la no aplicació per part de l’Ajuntament, i de les empreses que es contractin, de les contrareformes
laborals successives que han esdevingut una minoració de drets de la classe treballadora.
Es fomentaran convenis col∙lectius propis sempre que es millori els convenis del sector. Es reconeixerà el dret
d’opció pels treballadors i treballadores davant l’acomiadament improcedent.
Defensa de les persones treballadores del sector públic, al servei de totes
Prioritzem la gestió pública dels serveis, s’interpreti com s’interpreti la LRSAL. Ens oposem a la demagògia que
relaciona gestió privada amb efectivitat. Una justificació que s’ha demostrat com a errònia en diversos municipis.
Defensem la gran tasca que els nostres professionals públics realitzen amb la limitació de recursos materials i
humans que actualment tenen les administracions públiques.
Prioritzarem en les polítiques actives d’ocupació aquells sectors i activitats que s’orientin a una possible estabilitat
de l’activitat, fugint d’actuacions sense cap altra motivació que el manteniment de la precarietat, com poden ser
els agents cívics i d’altres actuacions repetitives. Ens orientem a potenciar activitats en els sectors que poden
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promoure llocs de treball amb potencialitat creadora d’activitat econòmica, com el reciclatge, l’agricultura de
proximitat o els serveis a les persones.
Entenem la formació per a l’ocupació de les persones com una oportunitat de millora de les competències
professionals de les persones, però tenint en compte els nivells de formació de les cornellanenques no
considerem que aquest sigui el motiu d’estar en situació d’atur. Orientem la formació ocupacional com a element
alhora incentivador i complementari de les polítiques de foment de l’ocupació.
Potenciarem l’activitat d’assessorament per a la creació de llocs de treball a petites empreses, a autònoms o a
l’economia social amb els mitjans de què disposa l’Ajuntament, evitant subcontractacions i externalitzacions
excessivament costoses i sense valor afegit.
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2. PRESSUPOST I PERSONAL
Les prioritats en matèria pressupostària
Facilitar la participació més àmplia possible de les veïnes en l’elaboració i l’aprovació del pressupost. Del gener a
l’octubre del 2016 realitzarem un ampli procés participatiu que permeti fixar les prioritats pel pressupost del 2017,
a partir de les necessitats de les persones i de la ciutat.
Garantir la màxima transparència, tant pel que fa als ingressos (justificació d’impostos i taxes, publicitat morositats
doloses, etc.), com a les despeses. L’actual informació pressupostària de l’Ajuntament és confusa, contradictòria i
insuficient. Per aquesta raó, encarregarem un estudi detallat de determinades operacions (per exemple, sobre el
deute viu, sobre els contractes de prestació privada de determinats serveis municipals, etc.).
El deute
L’Ajuntament, malgrat les seves afirmacions de ser un dels menys endeutats, té actualment un deute viu
consolidat (Ajuntament + Procornellà) d’uns 85 milions d’euros (79,5 M. de Procornellà, dels quals uns 36 M.
avalats per l’Ajuntament, i 5,5 M. del mateix consistori). És, en realitat, el núm. 62 dels ajuntaments més endeutats
de l’Estat espanyol.
Bàsicament és un deute bancari, que no vol dir necessàriament dèficit, però que obliga l’Ajuntament a dedicar
molts diners a eixugar el deute de Procormellà (l’any 2014, hi ha dedicat uns 11,7 M., que s’haurien pogut dedicar
a altres serveis a la població. En època de crisi és una dada greu).
Tot i que darrerament Procornellà ha pogut passar “deute a curt termini” (actualment aquest és de 3.762.784 €) a
“deute a llarg termini”, la càrrega financera anual suposa un 24,13% del seu pressupost i podria originar un dèficit
si l’Ajuntament no aporta diners nostres (del pressupost municipal).
Aquesta és una situació greu, que condicionarà per molt de temps la capacitat pressupostària de l’Ajuntament,
obligantlo a eixugar el deute de Procornellà o bé a especular amb els terrenys origen de bona part d’aquest deute
i omplir d’habitatges a preu de mercat, suposant que això sigui possible, els encara disponibles (Cinema Pisa,
RiberaSalines, Alstom etc.).
La imprevisió de l’Ajuntament, enlluernat pels bons negocis efectuats fins a l’inici de la crisi, ha estat greu.
Encarregarem un estudi detallat de totes les operacions origen del deute i ens oposarem fins on sigui possible a la
via de solució immobiliària especulativa (propiciant alternativament noves implantacions industrials, agrícoles o de
serveis i zones verdes) i a l’alternativa de dedicar recursos ordinaris a eixugar aquest deute (defensarem que el
deute residual es mantingui a Procornellà i que no s’apliqui la Llei d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat
financera a aquest supòsit).
Els ingressos
Revisar de cara al 2016 l’Ordenança Fiscal sobre l’impost per l’Increment del Valor dels Béns urbans (Plusvàlua),
ja que l’actual estructura no s’adequa a la realitat i dóna resultats abusius.
En el mateix període, revisarem les ordenances que regulen les taxes i preus públics per facilitar l’accés de
tothom als serveis municipals bàsics, tot adequantles als ingressos familiars i a les necessitats.
Estudiarem la possibilitat legal de fer una rebaixa de l’IBI, al llarg del mandat, tot i mantenir i ampliar els
programes actuals de reduccions, subvencions o ajornaments en funció de la situació econòmica familiar.
Mesures per l’exercici 2015
(pressupost ja aprovat per l’actual govern)
En principi, garantirem els programes ja iniciats. Si cal fer algun canvi en parlarem amb els possibles afectats.
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Proposarem que s’apliqui una rebaixa exemplar en temps de crisi de les retribucions dels polítics municipals,
d’acord amb el codi ètic que Guanyem CornellàCrida per Cornellà hem aprovat (màxim 3 vegades el SMI).
Actualment, les retribucions van des de la d’alcalde, amb 71.604,40€, fins la de regidor amb dedicació parcial,
d’entre 16.523,89 i 10.097,89. A més, es perceben indemnitzacions per assistir als plens (289,31), a les
comissions informatives (144,61) i a les juntes de portaveus (950,07).
Intensificarem els recursos dedicats a creació d’ocupació (actualment dispersos entre Benestar Social, Economia i
Interior, Política Territorial i Procornellà) i en reunirem tota la gestió en un mateix departament transversal.
Revisarem els contractes de prestació de serveis per empreses privades, estudiant l’oportunitat i el moment
adequat per recuperarne la gestió directa, amb l’objectiu de garantir la qualitat dels serveis i la creació
d’ocupació, així com la reinversió de l’IVA i del benefici industrial (en total, un 30%).
Revisarem la gestió dels centres cívics, ampliantne autonomia i l’accessibilitat, així com la capacitat operativa, tot
transferintlos els recursos actualment gestionats per les regidories de districte. Han de ser centres de participació
del veïnat i de diàleg amb el govern municipal.
Augmentarem els recursos dedicats a participació i dinamització ciutadana, com a condició per una nova política.
Decidir de manera participativa les inversions per al 2016.
Mesures per l’exercici de 2016 (encara no podrem disposar d’un pressupost participatiu, però ja introduirem
alguns canvis a traves d’un procés participatiu limitat)
Revisarem amb les entitats el sistema de subvencions i convenis.
Estudiarem al detall totes les operacions destinades a la creació directa d’ocupació des de l’Ajuntament,
basantnos en els corresponents estalvis en IVA i beneficis industrials de les concessions rescatades o bé en
operacions d’estalvi de despeses no prioritàries i d’administració adequada dels recursos pressupostaris. En
qualsevol cas, es garantirà la versatilitat de la iniciativa municipal davant dels nous reptes de la gestió dels serveis
a la població.
L’aplicació de les propostes que s’inclouen en els diversos programes sectorials, s’aplicaran de manera alternativa
a les despeses que actualment s’inclouen en el pressupost municipal, amb un criteri de priorització dels serveis i
propostes essencials i d’estalvi en despeses disperses o anecdòtiques, al llarg de tot el mandat. En aquest sentit
entenem prioritari resoldre adequadament el deute de Procornellà, de forma que no resti capacitat de servei a
l’Ajuntament.
Estudiarem la possibilitat de revisar Procornellà com a empresa òmnibus i la seva possible reconversió en dues o
tres empreses especialitzades i recuperant determinades funcions per a la gestió directa per part de l’Ajuntament,
evitant l’opacitat històrica de Precsa, Emducsa i, ara, Procornellà.
Disposarem els recursos necessaris per poder fer, al llarg de l’any 2016, el pressupost participatiu del 2017.
Mesures per l’exercici de 2017
Aquí esperem que comenci “el futur”, amb un pressupost elaborat, en base zero, de manera participativa i amb
una forta resposta a les necessitats reals.
Política de personal
La nostra política laboral no s’aprofitarà de la legislació laboral repressiva de PSOE, PP i CiU. Per tant, serà una
prioritat recuperar també els drets dels treballadors municipals que hagin estat restringits.
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Defensem la contractació col∙lectiva amb els representants dels treballadors municipals com a punt de referència
de la nostra política de personal.
Introduirem, en el debat de la contractació col∙lectiva, la determinació de formes d’avaluació de resultats per
departaments, així com dels possibles incentius per a la seva implementació.
Treballarem perquè totes les treballadores municipals tinguin una actitud clara de servei als veïns. En aquest
sentit, revisarem els procediments i protocols de relació i atenció a la població, sovint responsables dels conflictes
amb el mateix veïnat.
Garantirem la formació permanent del personal al servei de la ciutat, d’acord amb el comitè de personal.
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3. URBANISME
Aturar els nous creixements, renovar la ciutat i rehabilitar els barris
Nou planejament urbanístic amb participació popular, coresponsabilitzant els cornellanencs en la seva gestió i
transformació per poder decidir allò que es comú amb criteris de sostenibilitat i justícia social. La informació del
territori ha de ser una política de govern obert, intentant que les veïnes de la nostra ciutat sentin seves les
polítiques de territori, per tal de millorar i dinamitzar els barris com a unitats bàsiques de convivència.
Considerar la ciutat i el seu espai públic, allò que es comú, com a espai educatiu, elaborant programes que han de
portar Cornellà esdevenir ciutat educadora.
Aturarem els nous creixements: hem d’acabar la ciutat creixent cap endins i, en aquest sentit, cal abandonar les
propostes previstes d’ocupació de sòl lliure (ARE RiberaSalines, actualment camp de futbol de les Aigües) per
passar, sempre i quan sigui imprescindible i amb l’única finalitat de ferhi equipaments o habitatge social, a les
actuacions pendents de desenvolupament a l’interior de la ciutat, a l’actual sòl urbà (BagariaAlstom, Cinema Pisa,
Tintes Especiales, Can Fatjó, Siemens, Destraleta, Millars, etc.).
Aquestes operacions no seran possibles sense la intervenció de l’administració que, a través de l’empresa
municipal, haurà d’agafar el protagonisme necessari per tirarles endavant. Ja no s’ha d’edificar de bell nou, sinó
que cal d’intervenir en la ciutat consolidada en aquelles àrees que així ho necessitin.
Hem d’apostar de veritat per la rehabilitació i renovació urbana dels habitatges i dels barris per millorar la qualitat
de vida de les persones. S’ha de canviar el paradigma del creixement indefinit, que no porta enlloc, i apostar pel
manteniment i renovació dels nostres habitatges i barris, que requereixen una atenció especial, i àrees que convé
completar o acabar de dotar, remodelar o transformarne els usos i obrir noves oportunitats. Cal desplegar
mesures i fomentar el compliment del deure de conservació dels edificis i el seu manteniment. En definitiva, volem
reciclar abans que estendre.
Augment del volum d’ajuts per la rehabilitació dels edificis, vinculantlos a la reducció dràstica de la seva demanda
energètica.
La legislació urbanística s’ha d’adequar a les necessitats i servei de les persones, no al servei dels especuladors.
Els nostres parcs han de ser un espai d’encontre, hi ha d’haver suficient llum de nit, suficient ombra de dia, aigua
disponible i lavabos públics.
Els espais de joc han d’estar pensats amb criteris de respecte i autonomia i han d’educar en l’estima dels
mateixos, han de contemplar les necessitats de les diverses edats, estimulant la seva creativitat i la col∙laboració.
Hi ha d’haver jocs disponibles amb elements naturals dins d’espais protegits pels més menuts, alhora que
s’entrellacin amb espais lúdics pels nostres adolescents i que fomentin les interrelacions. La cultura urbana és
molt enriquidora, l’hem de fer sortir de la clandestinitat, valorarla i respectarla com es mereix.
Impedirem que el petit comerç de la nostra ciutat desaparegui; volem incentivarlo amb mesures efectives i per a
tothom, eliminant burocràcia, augmentant la il∙luminació en certs carrers, promocionantlo amb fires i
esdeveniments, modificant l’ordenança sobre l’ocupació de la via pública i fent més participativa l’associació de
comerciants “Cornellà, compra a casa”.
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4. HABITATGE
L’habitatge digne com a dret fonamental, i no com a producte especulatiu
Promoció de l’habitatge social de lloguer, distribuint inicialment l’habitatge procedent de cessió de noves
promocions privades a l’ajuntament, una part de venda i una part de lloguer, per avançar a un escenari en què la
totalitat de l’habitatge de cessió sigui de lloguer i estigui en mans de l’administració, reforçant els ajuts al
pagament de l’habitatge per a aquelles persones que més els necessitin, com les joves, les famílies desnonades i
les famílies monoparentals.
Ocupació a preus assequibles del parc vacant d’habitatges en mans de les entitats financeres i gran propietaris i,
si no es duu a terme, activar mesures per gravar i sancionar la desocupació permanent. Exigim la recuperació del
lloguer forçós contemplat inicialment a la llei 18/2007 del dret a l’habitatge i eliminat el 2011 per la llei òmnibus.
Fer públics el nombre, situació i titulars dels pisos buits de bancs, grans constructores i la Sareb.
Lluita activa des de l’Ajuntament per aconseguir una legislació que aconsegueixi la dació en pagament en el cas
de les hipoteques i l’endegament de polítiques de lloguer social incrementant el parc d’habitatges de
l’administració per acabar amb els desnonaments dels habitatges de lloguer.
Tractament integral de les problemàtiques d’exclusió social, coordinant els serveis d’habitatge i els serveis socials
i exigint que tots els habitatges públics, siguin del tipus que siguin, estiguin en un fons d’habitatge social.
Promoció de la rehabilitació pública del parc d’habitatges privat a canvi de la seva destinació a lloguer social,
mitjançant, si cal, línies d’ajut específic i avantatges fiscals.
Reforçament de les noves formes de tinença, propietat compartida, propietat temporal, dret de superfície o
masoveria, etc., establint ajuts i condicions favorables per a la seva implantació, tant per situacions d’exclusió
social com per aconseguir abans l’emancipació del jovent.
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5. MOBILITAT
Millorar la mobilitat a peu i en bicicleta per millorar l’aire, la salut i la relació amb l’entorn
Millora de la xarxa de bus per augmentarne les freqüències i les connexions entre els barris, tot eliminant les
duplicitats de trajectes (Carretera d’Esplugues, bus i tramvia).
Millora de les connexions amb transport públic, entre Sant Ildefons i l’Hospitalet Centre i entre Cornellà, el Prat
Centre i la Zona Franca. Millora de l’intercanviador de Cornellà Centre i del seu funcionament, accessos i
manteniment.
Entenem que el transport públic, com la resta de serveis públics, no ha de tenir cap mena de cost directe per a
l’usuari i, mentre no sigui possible, s’ha de pagar segons rendes. En aquest sentit, treballarem per assolir uns
preus realment accessibles per a tothom i ens oposarem activament a la implantació del model de gestió privada
de la TMobilitat.
Pacificació dels carrers i els barris i creació d’illes de vianants de prioritat invertida.
Desenvolupament progressiu d’una xarxa de carrils bici reals, segregats tant del trànsit motoritzat com del de
vianants, que connecti els diversos barris i equipaments entre ells. Aparcaments segurs i coberts als equipaments
municipals i avançabicis a les principals cruïlles de la ciutat.
Treballarem per estendre el Bicing al Baix Llobregat amb un cost directe per a l’usuari que sigui accessible per a
tothom i que en fomenti l’ús.
Substitució de les zones blaves per zones verdes per tal que els residents puguin aparcar de manera gratuïta o a
un preu molt inferior que la resta d’usuaris
Millora i racionalització dels sentits de circulació dels accessos als centres comercials i d’oci, generadors de grans
fluxos de mobilitat. Cal resoldre també el caos que genera als barris Centre, Riera i Almeda la mobilitat dels
accessos als partits de futbol del camp de l’Espanyol.
Millora de la mobilitat, mitjançant la realització d’informes públics d’avaluació postprojectes ja en servei, per tal que
siguem una administració que vol “aprendre” de les seves accions.
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6. MEDI AMBIENT
Foment de les energies renovables, l’eficiència energètica, l’estalvi d’aigua i la reducció de residus
Un dels objectius prioritaris de la política energètica ha de ser la moderació del consum mitjançant la recerca de
formes més responsables i respectuoses amb el medi ambient. Així doncs, cal reduir el consum d’aigua i d’energia
primària a través de la implantació de noves tecnologies i mètodes com l’energia solar tèrmica.
Cal dur a terme canvis substancials en els hàbits de consum que permetin reduir la demanda d’energia i treballar
en l’eficiència en tots els àmbits, tant en l’ús final com en la transformació de l’energia, que és la que en
consumeix major quantitat.
Cal seguir amb la línia de subvencions i ajuts per a la promoció de les energies renovables i l’estalvi i l’eficiència
energètica, simplificarne la tramitació i afavorir especialment les instal∙lacions distribuïdes a petita escala,
gestionades directament per la població o l’administració.
Farem una aposta agosarada per contrarestar les tendències actuals, una aposta per la sostenibilitat que inclogui
les millors opcions des dels punts de vista tecnològic, ambiental, econòmic i social. Per tal de dur a terme tot això
proposarem les següents mesures:
Foment de la creació i contractació de cooperatives d'energies renovables: és una opció de generació d’energia
neta i verda, solidària i de proximitat al territori.
Instal∙lació de panells solars tèrmics (situats principalment a les teulades dels edificis públics) per aigua calenta i
calefacció. Aquests panells podrien suposar un estalvi econòmic als edificis públics municipals (poliesportius, llars
d'infants…)
Aplicació i compliment de les normatives existents (codi tècnic de l’edificació, decret d’ecoeficiència, etc.). Cal que
les segueixin tots els edificis de nova construcció i d'àmbit municipal.
Promoció de campanyes municipals de sensibilització i conscienciació de les cornellanenques per tal de promoure
les bones pràctiques energètiques i de reducció de residus. La finalitat és mostrar l’efecte directe que tenen
aquestes mesures d’estalvi en l’economia familiar i municipal i assolirles.
Potenciació de les auditories energètiques a l’abast de tothom. Per oferir les solucions més adequades a cada llar,
cal oferir serveis i auditories energètiques a preus reduïts i de manera gratuïta en el cas de persones amb
ingressos baixos i d’entitats sense afany de lucre. A partir d’aquí cal informar els usuaris de les mesures a
adoptar: aïllaments tèrmics, augment de l’eficiència en il∙luminació, hàbits sostenibles de consum, optimització de
calderes i bombes de refrigeració, etc.
Incentivació, concessió de crèdits tous i ajuts per a famílies (sobretot a aquelles amb menys recursos) per tal de
potenciar mesures d’estalvi energètic i poder posarles en marxa. En aquest sentit cal combatre des del municipi
el fenomen de la «pobresa energètica».
Assessorament i conscienciació de la importància de la reducció de les emissions per part d’indústries i comerços.
Aquest aspecte s’hauria de complementar amb la implementació de millores en il∙luminació i consum energètic.
L’objectiu és contrarestar l’elevat percentatge d’emissions que suposen els sectors comercial i industrial que
generen més de la meitat de gasos d’efecte hivernacle.
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7. VEÏNATGE, PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA
Per una ciutat per les persones
Som persones que vam venir a aquesta ciutat a guanyar un futur millor, o que vam néixer aquí i hem decidit
quedarnos. Volem recuperar els espais públics com a punt de convivència, amb els següents objectius:
Donar vida als carrers. Davant l’Ordenança General de Convivència feta d’esquenes a la població i aprovada el
2013 sense debat públic, apostem per una ordenança clara, entenedora i no sancionadora, elaborada amb la
participació dels cornellanencs.
Tenir una ciutat més humana. Tothom tenim dret a gaudir de l'espai públic en igualtat de condicions i poder
conviure conjuntament amb les persones grans, les persones amb discapacitat, els infants i les joves. Hem
d'assegurar uns serveis bàsics que garanteixin la millor qualitat de vida de tota la població.
Una ciutat tranquil∙la. Regularem de manera participativa totes les situacions conflictives que derivin de la
contaminació acústica, com el servei de recollida d'escombraries, la música alta dels cotxes, les obres... totes
aquestes activitats han de ser compatibles amb el descans i la tranquil∙litat dels veïns de tots els barris de
Cornellà per igual.
Generar espais de diàleg i expressió artística popular dels barris, on desenvolupar la nostra creativitat.
La figura del Síndic de Greuges, òrgan on les cornellanenques podem presentar queixes en relació a activitats
municipals, ha d’estar completament deslligat de l'Ajuntament per tal de garantir el seu bon funcionament i les
seves resolucions han de ser vinculants.
Acabar amb la pobresa recuperant la dignitat de les persones, donar eines a la gent sense recursos econòmics
perquè millorin la seva situació. Cal acabar amb la seva criminalització i invisibilització.
Fomentar des de les asemblees de barri activitats interculturals. Crear i cedir espais perquè les diverses cultures
es puguin conèixer i reconèixer en les seves silimituds. Hem d'aprofitar la diversitat de Cornellà com a mitjà
d'enrequiment de tots els veïns.
Un cos policial que estigui al servei dels veïns i que no sigui ni repressiu ni repressor. Creació d’un codi ètic que
limiti les accions repressives i repressores de la Guàrdia Urbana.
Per un Cornellà viu i participatiu
Fomentar els valors democràtics i la participació activa de la població en la gestió municipal. A Cornellà convivim
gairebé 90.000 persones de 25 països diferents, i això és un valor que respectem i volem potenciar. A dia d'avui ja
existeixen moltes organitzacions que volen treballar aquests temes i des de l'Ajuntament s'han de potenciar i
facilitar les eines per ferho possible.
Farem arribar les veus de la gent dels barris a l'Ajuntament de manera vinculant, amb la creació d’assemblees de
barri per tractar els temes importants que afectin les veïnes, on puguin traslladar les seves inquietuds, problemes i
necessitats. Els acords i propostes d'aquestes assemblees es traslladaran al Consell de la Ciutat, format per
representants dels barris i experts en la matèria, que recolliran les decisions i propostes i les formalitzaran perquè
tornin a les assemblees i siguin ratificades. Un cop ratificades el Consell les traslladarà a l'Ajuntament, que haurà
d’executarles i retre’n comptes a les assemblees.
Les assemblees han d'esdevenir espais de convivència, on es generin dinàmiques de participació de baix cap a
dalt i es promoguin l’autogestió i l'autoorganització veïnal. Sensibilització sobre la importància de la participació en
espais horitzontals de decisió mitjançant campanyes, formacions a través de les entitats dels barris, les AMPA, els
instituts, les escoles, les AV…
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Recuperar els valors de dignitat humana, solidaritat, cooperació, justícia social i democràcia, des de les escoles,
per tenir un jovent responsable que ens garanteixi la participació de tota la població envers el futur.
Garantir que les entitats i moviments socials puguin intervenir al ple directament, sense necessitat de ferho a
través d'un partit polític amb representació.
Cal potenciar l’audiència pública com a espai de participació popular i de rendició de comptes de l’Ajuntament
davant la població. Els requisits per convocarla, tant si és a iniciativa de les entitats com si és mitjançant la
recollida de signatures, han de deixar de ser tan estrictes.
Els mitjans de comunicació municipals, tant la revista municipal Cornellà Informa com Ràdio Cornellà, han d’estar
gestionats per un òrgan al qual se li pressuposi independència i pluralitat. Garantirem que siguin espais
participatius que reflecteixin la realitat de la ciutat i on puguin intervenir els moviments socials, les entitats de la
ciutat i les organitzacions polítiques sense representació institucional.
Descentralitzar l’Oficina d’Atenció Ciutadana, canal de totes les peticions i iniciatives, per facilitarhi l’accés a totes
les veïnes, mitjançant oficines fixes i mòbils als barris.
Per facilitar i impulsar el procés participatiu, aprofitarem les noves tecnologies amb eines com les xarxes socials i
aplicacions per a mòbils.
Pels animals
Creació d’un refugi per a animals. Un centre encaminat a l’autogestió, per donar aixopluc a animals abandonats i
perduts amb una part destinada a residència de confiança on deixar temporalment el teu animal. Un espai per
conscienciar la població i per realitzarhi diverses activitats relacionades amb els animals, un lloc necessari per a
totes aquelles persones que necessiten un lloc on poder gaudir lliurement amb la seva mascota.
És necessari solucionar el problema de la brutícia que generen els animals. Actualment els pipicans, les úniques
zones on es permet als animals realitzar les deposicions, són focus d’infecció i de pudors deguts a la manca de
neteja. Proposem ampliar les zones on estan permeses les deposicions i una neteja i desinfecció regular de les
mateixes. Es proposaran noves sancions, no exclusivament econòmiques, i xerrades de civisme per a les
persones que no compleixin amb la recollida d’excrements de la seva mascota.
Creació d’una normativa animal completa on es recullin totes les normatives relacionades amb els animals en un
únic document que estarà a disposició de tothom a la web. Es revisarà l’actual normativa municipal que no es
correspon amb la legislació vigent i es durà a terme un control per garantir la seguretat i el benestar tant dels
animals com de les persones.
És fonamental una bona educació per a la convivència de les persones amb els animals. Impulsarem un programa
integral de conscienciació i sensibilització sobre què és un animal i la responsabilitat que comporta serne
propietari, amb xerrades a les escoles i instituts o visites escolars al refugi.
Ajuts a les pensionistes per a la bona qualitat de vida de les seves mascotes. Les persones que viuen amb
animals, especialment els grans, gaudeixen d’una millor salut tant física com mental, i moltes d’aquestes persones
només tenen com a companyia el seu animal.
Es realitzaran activitats destinades a la participació dels animals i al lleure dels seus amos. La meta és tractar
d’incloure en el nostre dia a dia les mascotes perquè tinguin un lloc a la nostra societat.
Per oferir un bon servei és imprescindible tenir tots els animals censats. Els propietaris que compleixin aquest
requisit es beneficiaran de descomptes en programes d’educació de mascotes, estades a la residència i altres
serveis que ofereixi l’Ajuntament.
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Cooperació al desenvolupament i solidaritat
Increment del pressupost de cooperació, que actualment no arriba al 0,1%, per aproparse al 0,7%. Les regidores
s’hi han de comprometre destinant un 0,7% dels seus ingressos a cooperació.
Subvencions per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament.
Generar activitats proactives de sensibilització, donant major importància a la solidaritat dins de la nostra ciutat i
entre els pobles. La situació actual de pobresa al món no és conseqüència d’estats sense recursos, sinó de
l’espoli al qual Occident ha sotmès altres països (sobretot a l’Àfrica, Àsia i l’Amèrica Llatina) i al qual els segueix
sotmetent a través de tractats comercials injustos, especilació amb productes alimentaris, etc., per la qual cosa
tenim l’obligació moral d’actuar. Tots els éssers humans estem units, som un visquem i naixem on sigui, i millorar
la qualitat de vida d’uns redunda en la millora de la de tots.
Generar de la mateixa manera activitats reactives, donant les eines necessàries a les entitats de Cornellà que
treballen en cooperació i solidaritat perquè puguin realitzar activitats de sensibilització.
Creació d’un banc de temps, que és la prestació de serveis sense remuneració, com per exemple classes
d’idiomes, cura d’animals o lectura per a persones grans, per fomentar la generositat i resoldre les necessitats
dels veïns fent una ciutat més humana.
Facilitació de plataformes per potenciar la cooperació i donar a conèixer la feina dels especialistes i professionals
que estan treballant de manera indivicual en projectes per una millora social.
Creació d’horts solidaris on la gent gran pugui instruir les més joves en el conreu d’aliments. Els fruits serien
repartits entre els veïns amb més necessitats i els horts serien autogestionats pels diversos barris d’una manera
organitzada, ecològica i d’acord amb les normes d’integració paisatgística.
Migracions: nascuts al Marroc, a l’Equador o a Andalusia, tots som cornellanencs
Compliment de la Llei de bases del règim local, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de la resolució
de juliol de 1997 per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització del Padró
municipal, que obliguen les residents a empadronarse i els ajuntaments a donarles d’alta en el padró. Facilitació
d’una adreça administrativa per a l’empadronament de les persones sense llar. Tramitació de l’informe
d’arrelament amb l’empadronament com a únic requisit, sense exigència de contracte de treball.
Transparència en els criteris d’adjudicació d’ajuts i prestacions socials, en el marc d’una campanya antirumors que
combati la rumorologia, la xenofòbia i el racisme i impulsi la integració, la convivència i el coneixement i
reconeixement de la diversitat cultural. Creació d’agents antirumors en el marc d’aquesta campanya.
Política informativa sobre els recursos de la ciutat als quals poden accedir tots els nouvinguts a la ciutat, que ha
de ser la mateixa per tothom amb independència de la nacionalitat o el lloc de procedència.
Exigim i exigirem activament que es torni a engegar el procés d’adquisició de la nacionalitat actualment aturat fins
el 2018, el dret a vot de totes les persones residents a la ciutat, el tancament immediat dels centres d’internament
d’estrangers (CIE) i l’abolició de la Llei d’estrangeria.
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8. EDUCACIÓ
Escola Bressol
La ciutat de Cornellà disposa d’una àmplia xarxa d’escoles bressol municipals. N’hi ha, com a mínim, una a cada
barri. Si bé aquesta circumstància hauria de dibuixar un estat de la situació força correcte, la gestió de l’actual
Ajuntament no ho fa possible. I ho afirmem basantnos principalment en dos aspectes: d’una banda, la
privatització de la gestió de quatre dels vuit centres educatius, i de l’altra, l’alt cost econòmic que suposa per a les
famílies accedir al servei.
Tenim la ferma convicció que, com a servei públic, l’escola bressol hauria de ser a quota zero. No obstant això,
atesa la realitat pel que fa a subvencions per part de la Generalitat, establirem com a mètode transitori un sistema
de quotes per renda i patrimoni familiar. Exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya que compleixi el seu
deure i deute de finançament a la primera etapa de l’educació infantil.
La totalitat de les escoles bressol han de ser gestionades per l’Ajuntament: plantegem la remunicipalització dels
quatre centres la gestió dels quals està privatitzada, així com el servei de cuina de les sis EBM que el tenen
privatitzat.
En una aposta clara per l’educació pública i de qualitat, proposem una baixada de la ràtio educadorainfant
mitjançant la implantació d’una segon educadortutor per grup d’infants. Som conscients de la forta inversió
econòmica que comporta aquesta mesura i, per això, es farà un estudi perquè si escau es dugui a terme de
manera progressiva.
Escola d’Arts i Cultura
A la ciutat existeixen diverses entitats d’educació en el lleure, associacions i grups culturals que ofereixen espais
de formació en l’àmbit artístic i cultural. Cal aprofitar aquest teixit per organitzar tallers de creació i descoberta
relacionats amb àmbits com la lectura i tradició oral, la ciència, la música, les arts plàstiques o les arts escèniques.
Els equips encarregats de cadascuna d’aquestes àrees hauran d’elaborar diferents projectes formatius que
s’oferiran a escoles i instituts. Aquesta feina es veurà reforçada fora de l’horari lectiu amb propostes dirigides a
famílies i persones adultes.
Les diferents persones implicades en aquest programa hauran de dur a terme un treball cooperatiu, amb una visió
transversal que permeti tenir un programa cohesionat per millorar la qualitat i la diversitat formativa de veïnes i
veïns de Cornellà.
Educació en el lleure
Cornellà és una ciutat amb una important tradició en l’educació en el lleure. Aquesta educació ha estat liderada
sobretot per associacions, com ara esplais o caus i altres iniciatives socials, les quals sovint no han entrat en el
projecte educatiu de ciutat. Hem de capgirar aquesta realitat i donar a l’educació en el lleure i en valors la
rellevància que es mereix com a agent educatiu de la ciutat amb les següents mesures:
Crear xarxes o facilitar el contacte d’aquests agents amb la resta del teixit educatiu reconegut fins ara a la ciutat.
Generar sinergies metodològiques i de principis educatius entre les institucions educatives formals i els projectes
d’educació no formal.
Promoure, des de l’Ajuntament, espais de formació d’educadors, tant per als que treballen en l’àmbit formal com
en el no formal.
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Impulsar una coordinadora d’esplais que esdevingui un element educador de la ciutat i generi activitats per a tots
els infants de la ciutat.
Formació professional d’inserció i formació ocupacional
Les competències d’aquest tipus de formacions, reglades en el cas dels FPI, i no reglades, com la formació
ocupacional, no són municipals. No obstant això, l’Ajuntament és objecte de moltes concessions, gràcies a la seva
habilitació per impartir aquestes formacions. La transparència en la contractació de professionals és una prioritat
per iniciar una nova manera de fer política que fins ara s’ha basat en el clientelisme i la influència.
Vist que aquest tipus de formacions tenen l’objectiu que els usuaris aconsegueixin la inserció en el mercat laboral,
impulsarem un Pla de Cooperació en xarxa entre diferents empreses del municipi o comarca, per poder assolir
l’objectiu de la inserció i complementar de manera satisfactòria la formació. Es tracta d’integrar les polítiques de
formació en les d’ocupació i no ser simplement quelcom que actualment es percep com una pèrdua de temps.
Proposem un 50% d’inserció de les persones que realitzen formació ocupacional dins dels primers 12 mesos.
Educació primària i secundària
D’una banda, les competències municipals en aquest àmbit eductiu se centren en el manteniment d’edificis.
D’altra banda, s’obre la porta a la gestió de programes socioeducatius específics adreçats a famílies i alumnes. En
aquest àmbit es potenciarà el treball en xarxa entre les diferents regidories per a l’elaboració de programes per a
l’educació en el lleure, l’orientació a les famílies amb fills adolescents, el reforçament de l’escola de pares per a
l’escola infantil, l’educació sanitària (salut sexual i reproductiva, prevenció de drogodependències, prevenció de
l’assetjament escolar), una transició contextualitzada al món del treball i un programa de reforç escolar durant tot
el curs (utilitzant altres recursos a més dels plans d’ocupació).
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9. SALUT
Ofensiva neoliberal contra la salut
Les actuals polítiques neoliberals estan convertint el dret a la salut i l'assistència sanitària en un negoci orientat
cada cop més a beneficiar les grans corporacions sanitàries i la indústria farmacèutica. L'aplicació d'aquestes
polítiques no només genera una àmplia corrupció sanitària reflectida en tràfic d'influències, conflictes d'interessos,
portes giratòries, opacitat en la gestió econòmica i decisions polítiques ineficients i inequitatives, sinó també en un
model de la sanitat cada cop més mercantilitzat, on la col∙laboració publicoprivada parasita el sistema públic, té
un cost elevat per als pressupostos públics així com un elevat cost social per a la majoria de la població.
El nostre sistema públic sanitari i de protecció de la salut està en perill a causa de la disminució del pressupost i
de la intenció de privatització per part dels governs. L’any 2012 a Catalunya es van destinar 1150,18 € per
persona quan la mitjana estatal va ser de 1296 € (molt lluny dels 1674 € d’Extremadura), l’índex de mortalitat ha
augmentat un 5,3% respecte de l’any anterior, mentre que a la resta de l’Estat ho ha fet un 5,2%, i les llistes
d’espera han augmentat fins a 181.559 persones l’any 2013. Tot això és fruit de la reducció dels pressupostos
sanitaris en 1360 milions d’euros.
La salut com a dret fonamental
Per evitar que la salut sigui una mercaderia i aconseguir que sigui un dret humà universal, cal reformular els
principis del model actual, assolint una sanitat realment pública (en la propietat, provisió i gestió de serveis) amb
un servei universal i equitatiu, gratuït (pagat amb pressupostos i sense repagaments), humà i de qualitat. El Servei
Català de la Salut (CatSalut) s'hauria de convertir en un autèntic Servei Nacional de Salut a Catalunya (SNSC),
amb les funcions de planificació, direcció, finançament, prestació de serveis i avaluació de resultats que garanteixi
que tothom tingui el dret a una sanitat pública amb serveis universals, equitatius i de qualitat.
Cal potenciar la salut pública i l'atenció primària i comunitària com a elements centrals clau del sistema, com la
porta d'entrada i gestora del procés preventiu i assistencial. Cal també avançar cap a un sistema basat en la salut
de la persona i no en la malaltia, amb un enfocament biopsicosocial, menys medicalitzat, en el qual, al costat dels
professionals de la salut, es fomenti la participació real de les persones.
El sistema sanitari ha d'oferir unes condicions laborals dignes per a les seves professionals, amb un control i
gestió veritablement públics, i amb la màxima participació de les classes populars. Finalment, atès que els
principals determinants de la salut són socials, ambientals, laborals, i econòmics, un punt clau és que el canvi de
model sanitari vagi acompanyat de l'aplicació d'intervencions transversals equitatives i sostingudes que tinguin en
compte la salut en la posada en pràctica de totes les polítiques.
Urgències de dia als CAP
Només hi ha un metge d’urgències per centre. Només un metge visita a domicili i ho fa exclusivament a partir de
les 18.30, ja que primer atén les usuàries que van al centre, malgrat que els primers són els que s’han de tractar
amb urgència.
Hospital comarcal de referència Moisès Broggi
Davant la seva gestió privada i opaca, cal passar a una gestió pública i transparent. Especialment greu és la
situació de les urgències, pràcticament sempre col∙lapsades. No existeixen els serveis d’hemodinàmia (detecció i
tractament d’infarts), cirurgia cardíaca, neurocirurgia (ictus), hematomes cerebrals, etc., cosa que comporta el
trasllat a l’Hospital de Bellvitge, perdent un temps preciós en aquests tractaments. Exigim que es compleixi el
protocol d’infarts i aquests pacients siguin derivats directament a l’Hospital de Bellvitge.
Hospital de Bellvitge
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Aquest hospital de referència a Catalunya, ha passat de 820 llits el 2007 als 574 actuals. Alhora, s’han perdut 500
professionals, així com quiròfans, UCI, etc. A aquesta circumstància cal sumarhi les urgències col∙lapsades i les
llistes d’espera en un augment continu.
Salut pública i contaminació ambiental
L’Ajuntament ha de mesurar amb transparència la contaminació i ferne un seguiment, ja que la cimentera de Sant
Feliu està cremant residus, essencialment pneumàtics. La contaminació pot arribar al nostre municipi a causa de
l’elevació de les xemeneies. S’han de mesurar les radiacions, tant d’antenes com dels nous comptadors elèctrics,
així com la contaminació de fums i acústica, especialment a zones amb molta afluència de trànsit properes a
centres educatius i parcs.
Reversió immediata de les retallades: la salut no és només l’absència de malaltia
Reobertura immediata de llits, quiròfans, consultes i serveis de l’Hospital de Bellvitge, amb la dotació econòmica i
el personal sanitari suficient que permeti donar una atenció adequada als pacients.
Aturar les derivacions a centres privats, tant en intervencions quirúrgiques com en proves de diagnosi (vist que
actualment es destina el 60% del pressupost a la privada concertada i el 40% a la pública)
És essencial l’educació sanitària, tant des de l’escola com des dels CAP, la població ha de ser partícip de la seva
cura i la seva educació sanitària. Elaboració d’un programa de salut per a les escoles, per tal d’evitar malalties de
malnutrició i mentals.
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10. SERVEIS SOCIALS
L’Ajuntament com a protagonista de la política social
Els Serveis Socials municipals, per la seva proximitat a la població, són el primer nivell d’accés al sistema català
de serveis socials. El marc normatiu dóna als ajuntaments de més de 20.000 habitants les competències dels
serveis socials del primer nivell (Primària) i de coordinació i tramitació amb la resta del sistema català de Serveis
Socials.
L’Ajuntament de Cornellà disposa d’una estructura de serveis socials (departament, equips d’atenció primària als
barris, servei d’Informació i primera acollida, de programes i de suport administratiu...), des d’on es fan les
diverses actuacions.
La nostra política social
Promoció d’un Pla d’actuació municipal en matèria de política social durant tot el mandat, basat en quatre eixos:
La implementació de polítiques centrades en la promoció i capacitació, per aconseguir la màxima integració i
autonomia de les persones, partint de la coresponsabilització.
L’articulació de polítiques d’igualtat d’oportunitats reals.
La potenciació de la participació i la implicació de les persones que viuen a Cornellà en el desenvolupament de la
ciutat com a eina d’integració, de suport social i ajuda mútua, enfortint l’estructura associativa i comunitària.
El desenvolupament de projectes comunitaris, grupals i de promoció, creació i utilització dels serveis al municipi,
per crear xarxes de suport social i d’atenció a tota la població.
Pobresa/exclusió social
Apostar per l’accés de tota la població als serveis bàsics d’atenció (empadronament, salut, educació, benestar,
habitatge i ocupació).
Promoure, mitjançant tots els recursos del sistema d’acció social, que totes les persones i famílies puguin cobrir
les seves necessitats bàsiques (alimentació, vestit, habitatge, subministraments, etc.).
Infància i adolescència
Implementar polítiques familiars de capacitació parental per donar suport als pares en l’exercici del seu rol, evitant
polítiques substitutives i potenciant la integració dels menors a la família, generant entorns de seguretat sòlids per
als infants i adolescents de la ciutat.
Oferir atenció socioeducativa a aquells infants i adolescents que no poden ser atesos pels seus pares a causa
dels horaris laborals o altres circumstàncies.
Garantir la cobertura dels complements de beca de menjador per a aquells infants i adolescents que ho
requereixin, tant de primària com de secundària. Tota família que tingui la necessitat hauria de tenir la cobertura
del menjador escolar.
Desenvolupar programes comunitaris d’atenció socioeducativa.
Garantir la prevenció i protecció de tots els drets dels infants.
Gent gran
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Potenciar amb els mitjans municipals disponibles que les persones grans puguin continuar, sempre que sigui
possible, al seu entorn familiar i social, mantenint una qualitat de vida òptima.
Garantir els serveis diürns i residencials d’atenció a la gent gran.
Municipalització dels serveis d’atenció (teleassistència, ajuda a domicili, residència).
Gènere
Creació d’un servei centralitzat, de manera coordinada amb el CIRD i integrat a la xarxa de Primària, d’atenció
integral a les víctimes de violència masclista, amb una cartera de serveis adients.
Famílies
Atenció i promoció de les famílies amb dificultats. Possibilitar que puguin cobrir les seves necessitats bàsiques
(suport econòmic i psicosocial).
Serveis socials, públics i de qualitat
Els serveis socials s’han de prestar de manera pública. Plantegem la remunicipalització dels que estan sotmesos
a gestió privada i reforçarem els marcs col∙laboratius amb les entitats del tercer sector.
Vetllarem perquè tots els serveis compleixin amb uns ítems de qualitat, els locals reuneixin les condicions
adequades i les treballadores que els presten tinguin una remuneració salarial adequada a la seva responsabilitat,
capacitació i exigència professional i equiparada a la d'altres municipis de l'entorn.
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11. CULTURA
Davant la mercantilització de la cultura, la nostra resposta: la cultura és de tothom i per a tothom
L'Ajuntament de la nostra ciutat ens té acostumats a una política cultural que es limita a oferir productes i
programes que no són més que un mer acte de consum, puntual i efímer, alienant. A més, els programes culturals
a Cornellà es repeteixen fins a l'infinit, malgrat el poc èxit de participació i la nul∙la penetració a la comunitat.
La manca de transversalitat es fa més que evident ja que no existeix un pla rector que organitzi les actuacions
dels diversos departaments de l'Ajuntament i això produeix tot sovint duplicitats, desconeixement de la feina que
fan els companys del departament del costat i també un malbaratament del recursos públics.
Ja fa uns anys, però, que contemplem amb alegria com apareixen iniciatives populars que trenquen aquestes
dinàmiques. La participació popular, l'autogestió i la democratització dels recursos econòmics i humans han
generat espais diferents, en els que es respira més i millor.
El paper de l'Ajuntament és essencial per tal de garantir l'accés de tots els cornellanencs a la cultura, en qualsevol
dels seus processos i les seves expressions.
La cultura és de tothom i per a tothom. Així doncs, la nostra idea d'una política cultural municipal es basa en els
eixos següents: planificació estratègica, avaluació i control, participació ciutadana, autogestió, cohesió social i
construcció d’identitat col∙lectiva des de la diversitat i la inclusió, creació d’espais de confluència –fem xarxa–,
incentivar i donar resposta a les inquietuds culturals de les persones, foment de la creació en totes les seves fases
i, finalment, la concepció de la cultura com a eina d’expressió, creixement i gaudi personal, en oposició a la
mercantilització.
Arts escèniques i arts plàstiques: equipaments
La ciutat només compta amb un espai destinat a l'exhibició gestionat directament per l'Ajuntament: l'auditori de
Sant Ildefons, que de moment no compta amb cap tipus de programació.
La programació d'arts escèniques de Cornellà es desenvolupa en la seva totalitat en espais cedits per mitjà de
convenis amb dues entitats de la ciutat: el Patronat Cultural i Recreatiu i l'Orfeó Catalònia. S’han de revisar
aquests convenis i valorarne la idoneïtat.
El gran espai d'exhibició, l'Auditori de Cornellà, es troba situat en plena zona industrial, fora del nucli urbà i, per
tant, d'accés difícil i poc integrat a la ciutat. La seva gestió ha de tornar a ferse des del departament de Cultura.
Pel que fa a les arts plàstiques, els espais d'exhibició són nombrosos però l'accés de les creadores de la ciutat als
mateixos és dificultós i, tot sovint, impossible. Per altra banda, Cornellà no compta amb un espai de formació
artística, més enllà dels tallers que es realitzen als diversos centres cívics. Hem d’aprofitar espais en desús i
destinarlos a la creació i a l’exhibició d’arts escèniques i plàstiques així com també a la formació continuada i de
qualitat en aquestes disciplines (vegeu els punts d’Educació i Patrimoni).
Arts escèniques i arts plàstiques: programació
Els programes d'arts escèniques impulsats per l'Ajuntament tenen una acceptació desigual per part del públic. Si
bé el “Cornellà en família” és una programació d'èxit, el “Cornellà escena” i les “Nits d'estiu” són del tot deficitàries
pel que fa a nombre d'espectadors. Per altra banda, disciplines com la dansa són sistemàticament oblidades en
aquests programes municipals.
La programació d'arts escèniques s’ha de fer seguint criteris objectius, perseguint satisfer les necessitats i gustos
de públics diversos, i en aquest marc crearem una programació participativa per tal que les espectadores puguin
proposar i explicar quines són les seves preferències i inquietuds.
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Cal, a més, generar vincles entre programadors, creadors i espectadors per tal que les arts escèniques siguin una
experiència enriquidora i no un simple tramit mercantil, així com equilibrar la programació per tal que hi siguin
presents totes les disciplines artístiques i potenciar la producció local donantli cabuda dins la programació
municipal.
Actualment, les arts plàstiques queden reduïdes a exposicions tancades a minories en espais poc accessibles,
quedant arraconades i amb poca visibilitat en el dia a dia de la ciutat. Establirem nous paràmetres de programació
d'arts plàstiques més oberts i democràtics per a possibilitar l'exhibició dels artistes locals i potenciarem l'art al
carrer per a una convivència natural entre la creativitat i la ciutadania.
Arts escèniques i arts plàstiques: creació i producció
Les iniciatives des de l'Ajuntament per fomentar la creació i producció artística es redueixen a la concessió de
subvencions, al nostre entendre, amb criteris poc clars i sense implicació real per impulsar les iniciatives en
aquest àmbit.
És necessària la creació d’un programa de suport a la creació i producció d'arts escèniques i plàstiques que
garanteixi, per part de l'administració local, una implicació des dels inicis del projecte fins a la seva exhibició.
Dinamitzarem el teixit artístic local per tal de potenciar la col∙laboració, la cocreació i la coproducció: volem una
Cornellà activa, participativa i emprenedora en tot allò que es refereix a les arts escèniques i plàstiques.
Lectura i biblioteques
Cornellà compta amb tres biblioteques públiques de titularitat municipal i gestionades en conveni amb la Diputació
de Barcelona. Les accions entorn la lectura al nostre municipi estan teòricament planificades a través del Pla
Ciutat de la Lectura, un pla molt ambiciós ens els seus inicis que ara és poc més que paper mullat ja que moltes
de les accions que s'hi plantegen no s'han dut mai a terme. En conseqüència, plantegem les següents actuacions:
Les biblioteques de Cornellà, com a xarxa que són, han de dotarse d'un pla estratègic ambiciós, coordinat entre
tots tres equipaments, que respongui a les necessitats reals de formació, cultura i lleure de les cornellanenques.
Tanmateix, és necessari que es faci un seguiment i avaluació estricta del mateix per assegurarne el seu
compliment i, si cal, poder redirigirlo per corregirne les mancances.
Creació de la Comissió de Lectura Pública de la ciutat que durà a terme les funcions que li atorga la Llei 4/1993,
de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya.
Dotar a les biblioteques de Cornellà d'un pressupost estable i suficient per a la renovació de la seva col∙lecció
documental així com també dotarles d'aules d'ofimàtica, tal i com recomana les directrius vigents. Ampliar els
horaris d'obertura de totes tres biblioteques així com també el seu personal, especialment a la Biblioteca Central, i
dotarles d'aules d'estudi permanents.
Planificar i posar en marxa una política de lectura municipal de gestió pública, coherent, possible i ambiciosa a
través de la revisió de l'actual Pla Ciutat de la Lectura.
Garantir un òptim servei de biblioteca escolar als tots centres educatius de la ciutat, que possibiliti l'accés a la
lectura i a la informació de tota la comunitat educativa, tant presencialment com virtual. Crear sinergies de
col∙laboració entre les biblioteques escolars i la xarxa de biblioteques públiques municipals.
Obrir les biblioteques escolars als barris d'Almeda i Fontsanta per tal que en puguin fer servei les persones que no
poden desplaçarse a les biblioteques municipals.
Cinema i arts audiovisuals
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Fa ben poc temps que a Cornellà vam veure com tancava les seves portes el darrer cinema de barri que quedava,
el cinema Pisa i, actualment, l'oferta se centra exclusivament al centre comercial SPLAU. Proposem:
Comptar amb una sala d'exhibició de titularitat municipal: recuperem el Cinema Pisa per a la ciutat que garanteixi
una política d'exhibicions diversa, que satisfaci els interessos de tots els públics i que sigui de qualitat.
Donar accés permanent al cinema als centres educatius de la ciutat i completarho amb tallers formatius que
donin a conèixer aquesta disciplina.
Donar suport a iniciatives ciutadanes entorn el 7è art: festivals temàtics, dinamització del cinema, activitats de
divulgació, etc.
Redefinir el “Concèntrica” com a programa pedagògic per tal d'incentivar les arts audiovisuals des de totes les
seves perspectives i per a tots els públics.
Festes populars
La proposta actual de l'Ajuntament es redueix a la compra de productes culturals i artístics per tal d'oferir a la
població una programació de festes efectista i visualment atractiva, sense cap contingut ni cap discurs. La Festa
Major es redueix així, com d'altres programes culturals, a un consum d'actuacions per part dels cornellanencs poc
enriquidor i gens participatiu.
Les veïnes i el teixit associatiu han de ser els impulsors de la majoria de propostes de les Festes Populars i
l'Ajuntament ha de possibilitar la celebració d'actes que fomentin la participació, la cohesió social i que reflecteixin
la diversitat de la població de la nostra ciutat.
Les festes populars han de ser un viver de noves propostes culturals, obertes als canvis i a les innovacions, així
com un punt de trobada per a les persones entre la cultura popular i les arts escèniques i musicals. Les festes
populars són, per antonomàsia, un espai de llibertat i expressió, de ruptura amb la quotidianitat; l'Ajuntament ho
ha d'entendre així i gestionarho sense temença.
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12. ALLIBERAMENT SEXUAL I DE GÈNERE
El patriarcat com a sistema generador de desigualtat
El sistema patriarcal, plenament vigent actualment, és el sistema social i econòmic en què els homes predominen
en les posicions de poder i les dones són relegades a un segon pla, amb tres característiques bàsiques:
Divisió sexual del treball: els homes fan les feines dures, el treball productiu i ocupen càrrecs d’importància a les
institucions, empreses, partits polítics i fins i tot en l’àmbit de l’esport, les ciències o la cultura. Les dones han de
fer totes les tasques de cura i els treballs no remunerats, com les feines domèstiques o el treball reproductiu.
Imposició de les normes i rols de gènere com a naturals: els homes són líders, valents, masculins, insensibles,
etc., i les dones, submises, obedients, sentimentals, poc visibles, etc. La dona és objecte de desig de l’home, que
l’ha de seduir.
Visió exclusivament reproductiva de la sexualitat: es condemna qualsevol pràctica sexual o desig que no tinguin
com a objectiu la reproducció de l’espècie o que relacionin la sexualitat amb plaer.
Així, el sistema patriarcal està compost d’usos, costums, tradicions, normes familiars i hàbits socials, idees,
prejudicis, símbols i fins i tot lleis l’ensenyament i aprenentatge dels quals assegura la seva transmissió de
generació en generació, tant per homes com per dones. A més, estableix la familia tradicional nuclear
heterosexual i monògama com a forma d’organització bàsica de la societat, on l’home exerceix l’autoritat suprema,
la dona un rol reproductiu, de cuidadora i d’assistenta de la llar i els fills són educats per perpetuar el sistema.
Construir una ciutat feminista
Les ciutats, dins del patriarcat i el capitalisme, s’han desenvolupat atenent a les necessitats dels homes blancs
heterosexuals de classe alta. Veiem com les activitats quotidianes es troben separades, repartides pel territori i
unides per vies de comunicació pensades per al vehicle privat, valorant així només l’activitat productiva i
remunerada i menyspreant els treballs de cures i reproductius en considerar que són cosa de l’àmbit privat.
Davant d’això, el feminisme és no només la resposta per combatre el patriarcat i els rols de gènere, sinó també
una proposta per transformar la ciutat i posarla al servei de totes les persones, amb independència del gènere,
l’opció sexual, l’edat, la classe social o l’etnicitat. Hem de posar en el centre la vida quotidiana, tot reconeixent i
valorant les tasques reproductives i de cures, fent que les dones siguin actors de primer ordre a l’espai públic i
prioritzant la proximitat i els itineraris a peu, en transport públic i en bicicleta. Aprofitant els recursos existents i
fentne un ús col∙lectiu, garantirem el dret a la ciutat de totes les persones.
Cap persona discriminada per la identitat sexual, el gènere o l’opció sexual
Amb tot, com a candidatura de ruptura, volem trencar també amb el patriarcat. No podem negar, però, que és un
objectiu ambiciós i que hi ha necessitats concretes i urgents que cal solucionar. Així, impulsarem les següents
mesures per avançar cap a una ciutat feminista i LGBTI:
Lluita contra la violència masclista i homofòbica: impuls d’una campanya de conscienciació contra el masclisme,
l’homofòbia i la transfòbia, que incideixi especialment als instituts i als llocs de feina. Potenciació de programes de
coeducació en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva i de la diversitat, així com programes de prevenció de la
violència masclista i l’amor romàntic.
Transformació del Consell Municipal de la Dona en un espai obert, participatiu, vinculant i presidit per una dona.
Desinstitucionalització del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones, que a més d’un espai assistencialista
ha d’esdevenir un espai d’apoderament femení, tot potenciantne la independència, l’autogestió, l’horitzontalitat i la
participació de les dones de la ciutat.
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Creació d’un Consell Municipal de persones LGBTI que, com el Consell de la Dona, serà obert, participatiu i
vinculant. Desenvolupament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres
i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia i la transfòbia, garantintne el coneixement per part de la població i
mitjançant la formació de les treballadores municipals, la creació d’un servei d’atenció a les víctimes i l’elaboració
d’un protocol de denúncia i d’un protocol d’actuació en casos d’agressions i discriminacions.
Impuls de llars d’infants per a les treballadores municipals, reducció de la jornada laboral i altres polítiques per a la
plena conciliació de la vida personal, social i laboral de les dones, per a la igualtat d’oportunitats al mercat laboral i
per a la igualtat de condicions en la feina.
Garantir una presència femenina de com a mínim el 50% en la composició dels òrgans, tant vinculants com
consultius, de l’Ajuntament.
Sanció efectiva de la publicitat i de qualsevol forma de violència masclista, homofòbica o transfòbica.
Accés gratuït a tots els mitjans anticonceptius. Serveis sanitaris les 24h per la pastilla del dia després.
Garantir que totes les biblioteques ofereixin fons documental i material de temàtica de dona i LGBTI.
Creació d’una comissió tècnica transversal de gènere i sexualitat que inclogui la representació de totes les
regidories i àrees de treball, per tal d’aplicar una perspectiva de gènere i diversitat sexual i familiar en totes les
polítiques.
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13. ESPORTS
L’esport és un dret bàsic que ofereix salut i valors ètics
La pràctica de l’esport i l’activitat física és un dret bàsic de totes les persones i que no té límit d’edat, forja valors,
fomenta la sociabilitat i serveix a la salut i integritat física i moral de la persona. Les prestacions esportives
municipals han de ser de caràcter universal i de qualitat, tota persona ha de tenir la possibilitat d’accedir a la
pràctica de qualsevol activitat física, sense que la seva capacitat econòmica suposi un obstacle.
Mitjançant l’educació física i l’esport s’han de potenciar principis com la passió, la diversió, la responsaiblitat,
l’evolució progressiva, enfrontarse a les dificultats, el joc net, equilibri cos i ment, energia i benestar; i valors ètics
com l’honestedat, la lleialtat, el respecte, la solidaritat, la justícia, la tolerància, essentne l’objectiu final la formació
integral de la persona. L’esport ha de promoure valors i principis que generin igualtat i justícia.
La pràctica dels exercicis físics prepara el cos i la ment i enriqueix la formació integral de la persona, a més de
prevenir, protegir i retardar l’aparició de malalties.
Universalització de l’activitat física i l’esport
L’oferta esportiva municipal ha d’anar dirigida a tota la població i s’hi garantirà l’accés de totes les persones
residents a Cornellà. L’Ajuntament potenciarà la universalització de les prestacions esportives municipals, que han
de prevaldre per sobre de l’esport d’elit, alt rendiment o federat.
Foment de l’educació física i l’esport, tot impulsant la participació de la població i creant mecanismes per facilitar
la informació, comunicació i participació entre el consistori i entitats esportives, clubs, esportistes i la resta de la
població.
Consolidació de l’etapa escolar com a fonamental en la pràctica esportiva, tant a l’escola com a l’horari
extraescolar. L’esport ha de ser una eina educativa que ofereixi uns principis i valors ètics a la persona des de la
implicació activa de les famílies i la formació adequada dels professors i entrenadors, concebentlo com a element
interdisciplinar en tres aspectes fonamentals: cultura, salut i educació.
Garantir la pràctica de l’esport a l’aire lliure, al conjunt de la població i especialment a la gent gran, amb les
instal∙lacions esportives adequades i l’ampliació de sendes de salut naturals.
Creació d’un consell de control, vigilància, formació i assessorament per a les actituds masclistes, xenòfobes i
homofòbiques a l’esport.
El foment, organització i gestió estable de l’esport es realitzaran combinant la iniciativa institucional, la participació
popular i una presència destacada de les entitats, incentivant l’associacionisme i l’autogestió.
Equipamients esportius
La ciutat de Cornellà té una sèria d’instal∙lacions esportives importants, però que s’han d’ampliar, cuidar,
conservar i mantenir, la seva gestió ha de ser transparent i eficaç.
Crear la figura d’assessors físics de carrer per a la realització de rutes i pràctiques adequades, a través del
voluntariat i altres mitjans.
Establir processos de participació popular en els plans d’equipaments esportius sobre dos eixos fonamentals: la
versatilitat de les instal∙lacions i revisió del model de gestió i funcionament del Parc Esportiu Llobregat i el
Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader. S’ha de revertir la tendència nefasta de creació de monstres de
disseny inoperants, cars i defectuosos i caminar cap a una versatilitat racional no especulativa, assequible i
integral.
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Gestió municipal
L’esport ha de ser gestionat de manera pública i, excepcionalment, per empreses d’economia social, en cap cas
per empreses privades que desvirtuïn el caràcter social de l’exercici físic.
Les entitats esportives municipals han de tenir relacions de col∙laboració en l’àmbit de la ciutat amb la resta
d’institucions i entitats espotives de la ciutat, oferint a les entitats i clubs esportius, de manera gratuita, auditories
econòmiques i tècniques per a la millora de la seva funció social.
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14. MEMÒRIA HISTÒRICA
Recuperem la nostra història, la nostra guia de llibertat
Dignificació dels espais de memòria existents a la ciutat i crear nous espais que recordin a la població la lluita
antifeixista i pels drets i llibertats individuals i col∙lectius. Creació d’itineraris històrics i temàtics pels carrers de
Cornellà.
Creació d’un Museu d’Història de la ciutat, amb especial reconeixement a les lluites obreres i amb accés lliure a
tota la documentació, digitalitzada, relativa als àmbits polític i social. Ha d’incloure una sala d’exposicions
itinerants, una sala d’actes i projecció amb una videoteca i un programa per a les escoles i instituts de la ciutat.
Eliminació de la presència en l’espai públic de símbols i noms vinculats a la negació dels drets individuals i
col∙lectius i participació popular en els sistemes de reconeixements públics, inclòs el nomenclàtor de la ciutat, que
ha d’incloure noms que constitueixin homenatge a persones significades pel seu compromís pels drets i llibertats
individuals i col∙lectius.
Programa d’actes del consistori que lligui la memòria històrica amb les dates assenyalades des del punt de vista
local, nacional, estatal i internacional per la seva significació en les lluites socials, pels drets humans i per la
igualtat. Cal conèixer la història per construir un futur de dignitat i drets aprofundint en la democràcia.
Facilitació de les eines necessàries en el ferm compromís d’ajut a les cornellanenques per a la recerca i tramitació
de documentació en relació a la memòria històrica i el seu dret a la veritat, la justícia i la reparació.
Recopilació de tota la documentació ubicada en diversos arxius de l’Estat espanyol i de l’estranger relativa als
cornellanencs que van patir repressió durant la dictadura i la transició, perquè puguin ser lliurats a les seves
famílies i consultats a l’Arxiu Històric de la Ciutat.
Reforma del Reglament de l’Arxiu Municipal per garantir que l’Arxiu Històric de la Ciutat sigui realment d’accés
obert. Lliure accés a la documentació relativa als anys previs a la República, dictadura i transició custodiada als
arxius municipals i subjecta a la Llei 10/2001, d’arxius i documents de Catalunya, i no “a l’esperit de la Constitució”
que es fa servir com a censura encoberta. Potenciació de la Fundació Utopia i garantia del lliure accés.
Per una ciutat laica: retirada del càrrec perpetu d’alcaldessa concedit per l’ajuntament franquista a la mare de déu
del Roser i retirada de la placa de l’entrada de la casa de la vila per exposarla al nou Museu d’Història.
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15. PATRIMONI
Per un patrimoni viu al servei dels cornellanencs
Garantir el respecte al patrimoni de la ciutat, que les actuacions fetes en finques catalogades siguin més eficients i
que no sigui un patrimoni oblidat.
Hem d’incorporar el nostre patrimoni a la ciutat i apostarhi clarament fomentantne el coneixement, perquè entre
totes ens el fem nostre.
Defensa del patrimoni, tot fent que els titulars de les finques tinguin estímuls per a la seva rehabilitació a través
d’incentius fiscals, rebaixa de l’IBI, ajuts, subvencions, col∙laboracions en la redacció de projectes tècnics en les
obres de conservació, restauració, restitució, reestructuració o reutilització d’elements o ambients protegits.
Senyalització del patrimoni i apostar clarament per la seva difusió a les escoles, a les entitats i a la ciutat en
general.
Participació popular en el procés de catalogació del patrimoni així com en l’eventual decisió de reconversió
d’aquests espais.
Aprofitament d’espais en desús, com Can Maragall o Can Bagaria, i destinarlos a equipaments per a la ciutat com
un museu d’història o una escola d’arts i cultura.
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16. LLENGUA
Per la plena normalització
Apostem pel català com a llengua comuna i de cohesió i, per tant, en defensem l’ús normal i majoritari al sistema
educatiu i als mitjans de comunicació. Treballarem per assegurar i fomentar l’ús del català a l’administració
pública, al comerç i a la publicitat, d’acord amb la Llei de política lingüística i el Reglament d’ús de la Llengua
Catalana.
Normalització del català en el consum intern de l’ajuntament (i de les empreses amb les quals s’hagin signat
concessions i contractes) amb el criteri de consumir productes etiquetats i amb les instruccions d’ús i consum en
català. Clàusules d’usos lingüístics per a totes les contractacions i concessions de serveis municipals a empreses
i compliment d’aquests usos com a requisit en qualsevol subvenció o ajut públic donat a empreses o entitats.
Aposta per un plurilingüisme integrador: realització d’un estudi sobre els coneixements i usos lingüístics a la ciutat
per reflectir aquesta realitat en l’administració: classes a les escoles i instituts, realització de determinats tràmits,
retolació de determinats equipaments i presència als mitjans de comunicació de les llengües que, a més del català
i el castellà, es parlen a Cornellà.
Creació d’una comissió tècnica transversal de política lingüística que inclogui la representació de totes les
regidories i àrees de treball.
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17. PROCÉS CONSTITUENT
Sobirania popular i dret a decidirho tot
Com a candidatura de ruptura, volem trencar amb un sistema en què les decisions importants les prenen els
mercats i les menys importants les prenen les elits dels partits polítics, un sistema on s’imposen reformes exprés
de la constitució per prioritzar el pagament del deute o on es prohibeixen referèndums d’autodeterminació. Volem
avançar cap a un sistema on la sobirania recaigui realment en el poble, que és qui ha de decidir tot el que l’afecta
mitjançant assemblees, referèndums vinculants i l’elecció directa de càrrecs revocables. Actualment, ni l’Estat
espanyol ni el poble català no són sobirans, i per això volem decidir la nostra relació jurídica amb l’Estat espanyol
però també tota la resta: no ens serveix cap estat on les decisions no les prengui el poble, sense sobirania no hi
ha dret a decidir i sense dret a decidir no hi ha sobirania.
Així, des del municipi impulsarem la participació activa de la població en la gestió local a través de mitjans de
comunicació oberts, assemblees de barri, audiències públiques, plens participatius i referèndums vinculants, i
treballarem perquè en la resta d’instàncies la participació popular sigui també el motor tant de l’acció de govern
com de la transformació social. Cal avançar cap a un procés constituent en què, com a poble, exercim la nostra
sobirania i puguem decidir com volem que siguin les nostres institucions comunes, quin model social i econòmic
volem i quina relació preferim amb l’Estat espanyol i la Unió Europea.
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