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Gràcies. Gràcies per confiar en aquest equip de persones 
que es presentava per primer cop a les eleccions amb tots 
els entrebancs, sense aparèixer als mitjans i sense crèdits 
dels bancs, però que ho feia amb honestedat i compromís. El 
resultat de les eleccions del passat 24 de maig va ser històric: 
per primer cop hi ha una candidatura que realitza primàries 
obertes a tota la població, per primer cop en 28 anys el PSC 
perd la majoria absoluta i per primer cop en vint anys la 
segona força assoleix 6075 vots (un 17,44%). Ara, posem cinc 
peus a l’Ajuntament, però en tenim més de 6000 al carrer!

Com hem promès, ara ens toca fer una oposició molt contundent, 
crítica, constructiva i, sobretot, participativa. És gràcies a la força 
de la gent que caminem, gràcies a les assemblees obertes que, 
lluny de cúpules i aparells de partits, són les que decideixen cada 
passa que fem. Ara tenim una gran responsabilitat i ara més 
que mai necessitem de la participació de tothom: venim a donar 
veu al poble, al teixit associatiu i als moviments socials, i per 
això sereu vosaltres els qui decidireu què fem a cada moment.

Lluny del que molts han volgut fer creure, ens hem presentat 
amb un programa rigorós, elaborat amb la participació de la 
gent, d’especialistes en cada tema i escoltant en tot moment 
les entitats. Un programa que, com sabreu, resumim en tres 
eixos fonamentals: feina –podem convertir l’Ajuntament en un 
agent de creació d’ocupació digna de primer ordre–, serveis 
públics –que han d’estar en les mans de la gent, i no d’uns 
pocs que volen fer negoci– i solidaritat –de cadascú segons 
les seves capacitats, a cadascú d’acord amb les seves necessitats. 
I per aprofitar l’ocasió, en podem destacar tres més:

Participació: assemblees obertes, plens oberts i participatius, 
audiències públiques i consultes vinculants sobre totes 
aquelles matèries que afecten especialment la població.

Transparència: un Ajuntament amb parets de vidre, 
retransmissió dels plens, auditoria del deute i uns mitjans de 
comunicació al servei de les cornellanenques, no d’un partit. 
No dubteu que aquests quatre anys hi treballarem de valent.

Limitació de retribucions: mentre l’alcalde Balmón 
s’entesta a cobrar més que les alcaldesses de Madrid 
i Barcelona juntes, nosaltres creiem que la política no 
és una professió. Les retribucions no han de garantir 
més que una vida digna mentre duri la dedicació, i per 
això el nostre topall és de 3 SMI bruts (1945,80€).

Molts ja sabreu que, per a nosaltres, els noms dels cinc 
companys que ara són regidors no són més importants que 
la resta de persones que treballen cada dia per tirar endavant 
aquest projecte. Per això, malgrat que l’Ajuntament només 
permet signar aquests articles als regidors, els hem elaborat 
col·lectivament i representen el conjunt de la candidatura.

Ens veiem al ple i al carrer! •

En primer lugar queremos felicitar al conjunto de 
la ciudadanía que participó en las pasadas elecciones 
municipales, contribuyendo así, con su voto a reforzar y 
fortalecer la democracia. ¡Gracias a las 34.987 personas!

Y especialmente, queremos agradecer el soporte mayoritario, 
una vez más, a nuestra candidatura socialista encabezada 
por Antonio Balmón. Ha sido apoyada por 13.416 votos, 
que nos dan representación y que a partir de ahora, 
nos avalan para continuar defendiendo Cornellà.

Agradecemos, pues, la renovada confianza que habéis 
depositado en nuestro grupo y en definitiva en el trabajo 
hecho estos últimos años, hecho con esfuerzo, con rigurosidad 
y con la convicción de que nuestras decisiones han sido 
determinantes para mejorar el día a día de la ciudadanía.

¡Y para eso estamos! Asumiendo con responsabilidad 
apasionada, trabajando desde el diálogo, con modestia y 
escuchando desde la proximidad, lo que se nos quiere decir, 
atendiendo a la pluralidad de opiniones, para sumar esfuerzos 
por la ciudad. Como hasta ahora, porque tenemos un gran 
pacto con Cornellà, un acuerdo de compromiso con 
la ciudadanía, que nos ha permitido ir mucho más 
allá de la propia transformación de la ciudad. 

Ahora, ¡seguimos!. Y, ¿qué vamos a hacer? Gracias a 
vuestra voluntad, tenemos la oportunidad de continuar 
promoviendo acciones bajo un única bandera, 
la de defender la dignidad de las personas. Así 
que sin perder un minuto, hemos impulsado 
medidas relacionadas con la protección social de 
la infancia y las familias vulnerables, la educación, 
la reactivación económica y la transparencia.

Las detallo:

370 niños y niñas en situación de vulnerabilidad este mes de 
agosto, podrán disfrutar de un casal de actividades lúdicas 
con el objetivo de garantizar una comida, gracias a entidades. 
Pondremos en marcha el Fons d’Habitatge Social con 40 pisos 
y también el Fons Social d’Estudis Universitaris para que los 
hij@s de los trabajadores puedan estudiar. Contrataremos en 
un nuevo plan local de ocupación a 100 personas de manera 
temporal, crearemos la Oficina de Transparencia, ampliamos la 
ayuda “Quota Zero” para cualquier microiniciativa económica 
y daremos la posibilidad de fraccionar los impuestos en 12 
mensualidades. Haremos una prueba piloto de aparcamiento 
de zona verde en el Pedró y para acabar, volveremos a 
impulsar un nuevo Acuerdo Social contra la crisis. 

En fin, son las primeras actuaciones que ilustran 
cuáles son nuestras prioridades, así que ahora, 
¡a seguir trabajando a pie de calle!

Ya sabéis: nos podéis encontrar en psc@aj-cornella.cat,  
¡nos vemos por la ciudad! •

6075 gràcies!

Emilia Briones 
Grup Municipal del PSC

34.987 gracias, 
¡seguimos!
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