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Nou mandat,
noves esperances

Empieza la legislatura

C

omença un nou mandat municipal i des d’ERC Cornellà ho
fem amb il·lusió renovada i cares noves. Després de quatre anys
sense presència institucional, a les eleccions del passat 24 de
maig vam obtenir 3208 vots que van representar dos regidors
al plenari. Tant el Francesc Sànchez com jo mateixa, ens hem
agafat aquesta nova etapa amb molta empenta i intentarem
fer-ho tan bé com sabrem i ser dignes de la confiança que se’ns
ha donat. A més, s’obre davant nostre un període d’esperança
perquè després de més de 30 anys, el partit majoritari, el
PSC, ha perdut la majoria absoluta a l’Ajuntament. I això
hauria de permetre, més tard o més d’hora, que les decisions
polítiques hagin de ser compartides i, per tant, esdevinguin
més plurals i democràtiques. Anem avançant, per tant.
Amb tot, comencem el mandat amb una petita espina
clavada: en el primer ple, els partits de l’oposició no hem
estat capaços de posar-nos d’acord per condicionar el govern
municipal. Era una oportunitat d’or per traduir la nova
correlació de forces del ple a la majoria d’òrgans col·legiats
i de representació en què els partits hi som representats.
Però aquesta esperança que s’albirava era tant sols un miratge.
Ben aviat ens hem adonat que aquesta manca de majoria absoluta
del PSC de Cornellà s’apuntalava ràpidament pels vots a favor
i abstencions d’ICV-EUiA i les abstencions de C’s. Òbviament
tota opció política és legítima, però resulta incomprensible
que uns grups que s’omplen la boca de participació ciutadana
i regeneració política hagin impedit donar més protagonisme
al Ple i als mateixos grups municipals que estem a l’oposició.
Amb tot, nosaltres no perdem l’alegria i les ganes
de fer feina honesta. Al Ple Municipal de 2 de juliol
es va dur a terme l’aprovació del “Cartipàs”.
Vam votar amb consciència i vam votar en contra de les
retribucions dels càrrecs electes, ja que considerem que els
sous s’haurien d’ajustar més a la realitat de la ciutadania de
Cornellà; ens vam abstenir en les retribucions dels càrrecs
de confiança; vam votar en contra de delegar competències
del Ple a la Junta de Govern, ja que considerem que en un
model de transparència totes les deliberacions haurien de
passar pel plenari; i vam demanar que la representació a
ProCornellà fos equitativa amb la representació del plenari.
Sabem que el nostre vot no és determinant, però entenem
que aquesta és l’única manera possible de fer la política:
només des de l’honestedat i la dignitat del vot conscient.
De moment hem perdut la primera oportunitat d’impulsar una
nova manera de fer política a Cornellà en que la participació s’obri
a la ciutadania donant més protagonisme al Ple com a òrgan de
discussió pública i presa de decisions, i trencar la majoria absoluta
del PSC per una millor fiscalització del govern municipal.
I mentrestant, la pregunta que ens fem tots plegats és òbvia:
a canvi de què?
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l grupo municipal de Ciutadans Cornellá, quiere agradecer
a todos los ciudadanos y ciudadanas que acudieron a las urnas
el pasado 24 mayo, y en especial dar 3.926 gracias a los vecinos
y las vecinas de Cornellá, que depositaron su confianza en
Ciutadans como alternativa al continuismo político de anteriores
legislaturas. El 11,28% del total de los votos emitidos ha hecho
posible que tengamos representación en el ayuntamiento, por
primera vez, con tres concejales: Jorge García Mulet, Daniel
Martínez Rodríguez y Anna-Clara Martínez Fernández.
Ya en años anteriores, y sin estar presentes en el consistorio,
trabajábamos por el bien común de la ciudad, pensando en y
para todos los cornellanenses. Gracias a esta labor, pudimos
conocer muy bien la realidad de los vecinos y la situación en los
diferentes barrios: sus necesidades, sus miedos y lo que creían
que se podía mejorar, entre otros aspectos. Como resultado de
todo ello, elaboramos un programa electoral lleno de medidas
y propuestas para lograr una Cornellá con más oportunidades,
más justa, más equitativa y un ayuntamiento más eficaz, más
transparente y más cercano a los ciudadanos. Ahora, gracias
a la oportunidad de representación que los electores nos han
brindado, estamos poniendo en marcha nuestros propósitos.
Por otra parte, queremos felicitar al candidato y electo alcalde
Sr. Antonio Balmón del PSC-CP por haber sido la fuerza política
más votada y ser la persona elegida para seguir gobernando la
ciudad. Nos reiteramos en que puede contar con nosotros, con
los tres concejales de Ciutadans, para todo aquello que revierta
en el bien de Cornellá. Eso sí, siempre defendiendo nuestro
programa, actuando con transparencia, sensatez y el sentido de
la responsabilidad que nos da haber sido elegidos para velar por
los intereses de los ciudadanos desde la oposición. Del mismo
modo, nos dirigimos al resto de fuerzas políticas presentes en
el consistorio, y a las que no están, con el fin de tenderles una
mano para juntos construir puentes y hallar lazos de unión.
¡Muchas gracias por la confianza depositada
en nosotros, no os defraudaremos!
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