
Tanquem un any més. Un 2015 que ha estat l’any del canvi 
a moltes ciutats, de Barcelona i Badalona fins a Berga i Ripollet, 
on hem vist com és possible fer les coses d’una altra 
manera i posar les institucions al servei del poble 
malgrat les limitacions que ens imposen el capitalisme i els 
governs neoliberals de la Generalitat, l’Estat o la Unió Europea. 
A Cornellà, ha estat l’any de la decadència del PSC. Ha 
perdut la majoria absoluta a l’Ajuntament després de 28 anys 
i, per primer cop en més de tres dècades, ha perdut unes 
eleccions. Amb tot, això és el que ens espera enguany:

L’any que no baixarà el transport públic
Any rere any, el transport públic ha pujat de manera indecent. 
Del 2001 al 2014, mentre el salari mitjà augmentava un 40,1% 
i l’índex de preus de consum se situava en el 43,3%, el bitllet 
senzill s’incrementava en un 123,9% i la T-10 ho feia en un 
93,6% (de 5,32 € a 10,30 €). El mateix 2014 es van produir 
les massives mobilitzacions que exigien la baixada del preu del 
transport, que van assolir la congelació de tarifes i la baixada 
simbòlica de la T-10. Pel 2016, continuaran congelades, però els 
preus encara són abusius, vergonyants i inaccessibles 
a bona part de les classes populars. És per això que al Ple de 
desembre vam presentar una moció per exigir la baixada de 
tarifes i aturar la privatització que suposa la T-Mobilitat. Només 
ERC hi va donar suport, situant-se ICV-EUiA, PSC, PP i 
C’s contra la baixada i a favor de la privatització.

L’any que res no canviarà a Cornellà
Malgrat tot, res no canvia. El 24 de maig vam fer un cop de força 
amb més de 6000 vots i vam provocar la pèrdua de la majoria del 
PSC, però els que es presentaven com a forces del canvi –ICV-EUiA 
i C’s– són els principals puntals del govern, que a dreta o esquerra 
aporten els dos vots que necessita a cada moment. Ni pressupostos 
participatius, ni impostos més progressius, ni creació de feina digna, 
ni fi de l’especulació, ni fi de la privatització dels serveis públics.

L’any que farem fora Mas i Rajoy
Mas i Rajoy són, a Catalunya i a l’Estat, els màxims representants 
del model neoliberal de retallades, atur i privatitzacions que 
aboca la classe treballadora a la misèria més absoluta. Sembla, 
però, que aquest model pot arribar a la seva fi i que s’obren nous 
escenaris: les companyes de la CUP-Crida Constituent ja 
han fet el primer pas per fer fora CDC de la Generalitat, mentre 
que la victòria d’En Comú Podem aboca el PP a pactar amb 
el PSOE o a unes noves eleccions. L’actual situació, anomenada 
d’inestabilitat, no és més que el reflex dels canvis que viu la 
societat i només és perjudicial per als interessos dels poderosos.

L’any del procés constituent
Es va demostrar a les municipals, el 27S i el 20D: el poble català 
té la ferma voluntat de ser plenament sobirà, de decidir-ho 
absolutament tot i d’acabar amb el neoliberalisme. És el moment 
de l’organització popular i de la victòria en les previsibles noves 
eleccions per posar els ajuntaments al servei del poble i avançar cap 
a la ruptura amb el règim del 78, el capitalisme i el patriarcat. •

El 2016 arrenca políticament amb escenaris incerts, tant a 
Catalunya com a nivell estatal. Els resultats del 27S i 20D, de 
moment, sembla que indiquen noves oportunitats d’acomiadar als 
governs de dretes, que durant anys ens han amputat drets, lliberats i 
ens han retallat recursos. A Cornellà, 11.829 persones ens van donar 
el seu suport a les eleccions generals del 20D, així que ¡11.829 
gràcies! Una vegada més, la ciutat ha deixat clar que NO 
creu en els contes de l’independentisme NI en les dretes. 

Així que comencem un any que es preveu intens!

Per gestionar Cornellà tenim un pressupost 2016 consensuat 
amb la ciutat. Pactat amb entitats socials, culturals, esportives i 
educatives. Un pressupost que es pot consultar integrament i amb 
detall a governobert.cornella.cat, perquè és important que tothom 
pugui conèixer a què es destinen els recursos de tota la ciutat. 

Cornellà va aprovar un pressupost de 76 milions d’euros 
per a 2016, amb un consolidat de 100 milions. 
Prioritzant les polítiques socials, el desenvolupament 
de projectes educatius, culturals i esportius i 
la millora de l’espai públic, donant resposta a les 
necessitats reals i comptant amb els recursos propis, sense 
endeutament, amb la finalitat de mantenir la cohesió social.

L’Ajuntament garantirà tots els serveis públics existents, 
prioritzant l’atenció als col·lectius més vulnerables, evitant 
desnonaments i la pobresa energètica, així com garantint les 
beques menjador. A més, impulsarem projectes educatius, 
culturals i esportius per continuar creixent com a ciutat i 
assentar les bases pel futur; procurant, també, la renovació i 
manteniment de l’espai urbà i la millora de les infraestructures i 
els equipaments municipals per evitar la degradació de Cornellà.

Amb més de 8 milions d’inversions i un nou pla 
d’ocupació local. Ens referim a: Cornellà Natura, remodelació 
d’escoles i instal·lacions esportives com la reforma del pavelló Can 
Carbonell, creació del Centre d’Interpretació de la Història Local, 
millora i manteniment de l’espai públic amb el desenvolupament 
de diversos microprojectes com la renovació de pipicans, jocs 
infantils, actuacions de cirurgia arbòria, entre d’altres i reparació 
d’un col·lector. També parlem d’un nou pla d’ocupació local per 
prop de 300 persones aturades, de la remodelació del pavelló 
municipal d’Almeda i l’Estadi Municipal, de la reforma de centres 
educatius com l’escola Torre de la Miranda, que la Generalitat 
no assumeix; la dotació d’una sala polivalent al CEIP l’Areny i la 
instal·lació d’un ascensor a l’escola d’educació especial Virolai. 

Congelació de la totalitat d’impostos i taxes 
per a 2016, ampliant ajudes com la Quota Zero per a 
noves activitats econòmiques, a banda de facilitar el seu 
pagament amb el fraccionament en 12 mensualitats.

I tot això davant la falta de suports i recursos de la Generalitat  
de Catalunya i el Govern Central, així que, seguim lluitant i 
defensant Cornellà!

Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat,  
ens veiem per la ciutat! •

Comencem l’any:  
feliç 2016!

Emilia Briones 
Grup Municipal del PSC

Som-hi 2016!!

Maria Josefa Ruiz  
Grup Municipal CEC-CPC
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