Juliol15

Daniel Serrano
Grup Municipal del PP

Arnau Funes
Grup Municipal ICV-EUiA-EP-E

Nuevo ciclo en Cornellá:
fin de las mayorías
absolutas socialistas

Comença una nova
etapa a Cornellà

E

l 24 de mayo se puso fin a una larga etapa de mayorías
absolutas socialistas en Cornellá. Las pasadas elecciones
municipales abrieron una nueva etapa en la que confío que
el nuevo equipo de gobierno socialista sea consciente de la
misma, y que por tanto, tenga la firme voluntad de alcanzar
amplios consensos, al menos en los temas de ciudad, y
por supuesto, sin caer en la tentación de coquetear ni con
la izquierda radical populista ni con los separatistas. Sin
embargo, la política de pactos del PSC en otras ciudades
no invita al optimismo. Ya veremos en Cornellá.
Por lo que respecta al Grupo Municipal del Partido Popular en
Cornellá hemos abierto una nueva etapa, una nueva etapa en la
que me acompañará como concejal Manuel Casado, y en la que
la ciudadanía ha querido que nuestro partido haga de oposición,
y por tanto, oposición es lo que vamos a hacer. Oposición
constructiva pero también contundente cuando sea preciso. No
nos temblarán las piernas. Eso si, oposición pensando en lo que
nosotros creemos que será lo mejor para la ciudad y sus habitantes.
Seguramente no siempre tendremos razón, pero confío que el resto
de grupo municipales sea consciente también de que tampoco ellos
estarán en posesión de la verdad absoluta. La virtud de proponer
cosas positivas para la ciudad no es monopolio de ningún partido
político por más o menos concejales que se puedan tener.
Desde el Partido Popular, nuestra voluntad es seguir trabajando
para mejorar la vida de los habitantes de Cornellá, de todos los
habitantes, contribuir a solucionar sus problemas y en ese objetivo
centraremos todos nuestros esfuerzos en este nuevo mandato.
No quisiera terminar este primer artículo sin dar las gracias.
Primero a las casi 3.000 personas que confiaron en nosotros
en las elecciones municipales. Vosotros seréis nuestra brújula
estos próximos 4 años. Tenemos muy claro por qué y para qué
habéis confiado en el Partido Popular. Y en segundo lugar,
quisiera dar las gracias tanto a mis compañeros de partido,
que se volcaron conmigo en la campaña electoral, como a
todos los compañeros que en el anterior mandato portaban el
testigo del PP en el Ayuntamiento, especialmente a nuestro
anterior portavoz, Maxi Palacios. Gracias por tu trabajo, por tu
generosidad y por tu saber estar. El listón está alto, pero que
nadie dude que vamos a trabajar para intentar superarlo.
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a han passat quasi 2 mesos de les eleccions municipals a
Cornellà i ja s’han celebrat els primers plenaris de l’Ajuntament.
El PSC manté l’Alcaldia, en minoria, i els nous grups ja han
“estrenat” la seva veu a l’Ajuntament. ICV-EUiA seguim, com
els darrers 4 anys, en la nostra Oposició Constructiva.
Ni hem governat el darrer mandat ni ho fem aquest.
Cal clarificar-ho perquè algunes candidatures sembla que s’han
dedicat a confondre l’electorat de Cornellà els darrers mesos.
Ara, la nostra oposició estarà basada en el rigor, la valentia i la
capacitat de proposta i per tant de diàleg. No és fàcil saber quina
és la voluntat de les quasi 3000 persones que van votar l’Esquerra
Plural el 24 de maig, però creiem que volen que defensem una
proposta 100% de Cornellà, de gent de Cornellà i amb propostes
rigoroses i innovadores per Cornellà, la seva gent i els seus drets.
Vivim un nou moment polític a la ciutat però el moment social és
molt similar al que hi havia abans de les eleccions municipals. Seguim
necessitant lluitar contra la crisi i els seus efectes, modernitzant
l’Ajuntament i promovent més polítiques socials i econòmiques
però també volem més Diàleg i més debat públic. El nostre
lema és “Cap Protesta sense Proposta” per això hem començat
el mandat fent propostes tan al govern com a l’oposició.
Volem Pa, Feina i Sostre per tothom. Volem abocar més
recursos per tenir un Pla de rescat social de Cornellà. Cal seguir
amb l’Acord Social per lluitar contra els desnonaments i contra
la pobresa, també la energètica i la Infantil. Proposem reforçar el
Fons d’Habitatge Social i apostar per la rehabilitació abans que
la construcció. Volem reformular els Plans d’Ocupació i crear
un Fons de locals comercials buits. Necessitem més comerç
i ajudar el comerç que ens queda perquè no tanqui.
Volem una Cornellà Educadora. Proposem crear un nou
Pacte local per la Infància i un pacte per l’accés de tothom a
l’educació, la cultura i l’esport. Volem guanyar el riu, social i
ambientalment parlant. Proposem la creació d’una oficina contra
el canvi climàtic i per l’estalvi energètic i la mobilitat responsable.
Volem una Pla de futur per ProCornellà, no “barallar-nos”
per cadires al Consell. Volem debatre què fem amb peces claus
per Cornellà com Can Bagueria, Can Maragall, la Fira, el cinema
Pisa o l’antic edifici de l’Institut Gaudí de la Construcció.
Volem un Ajuntament més obert. Proposem al Govern
que elabori un Pla de Mandat i un nou Reglament Orgànic
Municipal consensuat amb la ciutadania per facilitar les
audiències públiques i el seguiment de la despesa municipal.
En definitiva, per nosaltres lo més important és que Cornellà
vol un Ajuntament més d’esquerres, amb més polítiques
socials, més diàleg i més sensibilitat política, i que per
fer-ho pot comptar amb la gent del Grup Municipal de l’Esquerra
Plural, amb la gent d’ICV, d’EUiA i la gent independent que
ens donen suport. Mai trobareu la nostra porta tancada. Ni la
resta de grups, ni la gent de Cornellà. BON ESTIU !!!
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