
 
 

EN COMÚ MOVEM CORNELLÀ PRESENTA EL SEU EQUIP PER PORTAR 

RENOVACIÓ I ENERGIA A L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ. 

 

Els comuns de Cornellà van presentar el passat divendres 3 de maig a 

l’Auditori de Sant Ildefons la candidatura encapçalada per Claudio Carmona 

que es presenta com l’única alternativa amb una visió de futur per Cornellà.   

 

Amb la presència de l’eurodiputat i candidat a les eleccions europees per En Comú Podem, 

Ernest Urtasun, els comuns de Cornellà van fer la seva posada de llarg el passat divendres 

3 de maig a l’Auditori Sant Ildefons, on gairebé 200 persones van poder conèixer la llista 

completa de candidats i candidates d’En Comú Movem Cornellà.  

 

Dues noves incorporacions a la política municipal, Carmen Rivero i Berta Pallarés, van 

dirigir l’acte sota el lema “El canvi arriba a Cornellà” per donar a conèixer els candidats i 

candidates que configuren l’equip de 28 persones que els comuns presenten com una 

combinació de renovació i joventut però també d’experiència en la política municipal i els 

moviments socials i associatius de la ciutat.  

 

El tancament de la llista correspon a l’actual regidor d’ICV-EUiA i Portaveu del Grup 

d’Entesa - Barcelona en Comú a la Diputació de Barcelona, Arnau Funes, qui va prendre la 

paraula per destacar l’esgotament d’un govern municipal d’un PSC que no presenta cap 

renovació en la seva llista per a les eleccions del 26 de maig. Funes va argumentar que 

“l’ajuntament necessita aire fresc, amb l’entrada de gent nova amb energia i idees per seguir 

millorant la ciutat”  i va denunciar, per una banda, que “el PSC presenta una llista on els 6 

primers candidats i candidates acumulen 170 anys al govern de Cornellà” i d’altra banda 

que “ERC només es preocupa de defensar els interessos de la Generalitat on governen 

amb la dreta de l’antiga Convergència”. 

 

Els números 2, 3 i 4 de la llista, Sergio Gómez, Anna Caminals i Vicky Martín, van presentar 

els eixos programàtics de la candidatura, la qual es presenta amb l’eslògan “Construïm la 

Cornellà del futur” amb el que els comuns volen dibuixar la ciutat a mig i llarg termini com 

una ciutat de drets i oportunitats, verda, educadora, innovadora, feminista, oberta i 

democràtica.  

 

Tot seguit va intervenir l’eurodiputat Ernest Urtasun, qui va celebrar la consolidació de 

l’espai de Catalunya en Comú a la ciutat i els resultats a les eleccions del 28 d’abril d’En 

Comú Podem com a mostra que “l’alternativa als socialistes a ciutats com Cornellà només 

passa per una aposta decidida per la justícia social, el feminisme i l’ecologisme”. Urtasun, 

va presentar el cap de llista dels comuns a Cornellà, Claudio Carmona qui va tancar l’acte 

amb una intervenció centrada en la visió de futur de la candidatura per fer avançar Cornellà 

cap a una ciutat més oberta, més verda i més feminista. 

 

Carmona, politòleg de 31 anys, va defensar la candidatura com “la única alternativa capaç 

de presentar propostes realistes en l’àmbit de l’habitatge, l’educació, i l’equitat en l’accés als 



 
serveis bàsics”. El candidat dels comuns va destacar la importància de comptar amb un 

equip replet de gent compromesa amb la ciutat i els seus moviments associatius, amb un 

fort pes de referents del sindicalisme i del món del treball, però també del món cultural i 

musical de la ciutat, o de l’esport on va destacar la incorporació de Javier Gómez Rigol, 

tècnic superior esportiu i entrenador nacional de futbol.  

 

La llista completa d’EN COMÚ MOVEM CORNELLÀ és aquesta: 

 

1. Claudio Carmona Vargas 

2. Sergio Gómez Márquez 

3. Anna Caminals Lecha 

4. Vicky Martín Herreros 

5. Hilario Aguilar Rodríguez 

6. Alba Lou Guillén 

7. Pep Malavé Triviño. 

8. Maite Martínez Rabou 

9. Cèsar Sierra Noguera 

10. Yasmina Sánchez Oussedik 

11. Javier Gómez Rigol 

12. Tomás Díaz Montesinos 

13. Montse Quintela Rodrigo 

14. Vanesa Cuenca Mota 

15. Angel Martos Rascón 

16. Berta Pallarés i Murillo 

17. David García Cruz 

18. Carmen Rivero Berrocal 

19. Antonio Alvear Brito 

20. Pilar Ceprian Cortés 

21. Eliseo Sanabria Esteban 

22. Ana Rosa Sevillano Palma 

23. Fran Valle Carrasco 

24. Elisa Corral Lozano 

25. Arnau Funes Romero 

26. Suplent 1 – Benigno Martínez Ojeda 

27. Suplent 2 – Maite Moreno Cantero 

28. Suplent 3 – Ignacio Florez Barrón 

29.  

 

 


