
Aspirem a forma part d’una Europa en què les persones i els
valors naturals  se situïn per damunt dels interessos dels
mercats i de les multinacionals.

Aspirem a formar part d’una Europa que tingui present les
nacions sense Estat.

Aspirem a formar d’una Europa que vetlli per totes les  llen-
gües minoritàries, que  oficialitzi la llengua catalana  (per què
el danès, menys parlat que el català, mereix més reconeixe-
ment? ¿Per què futures llengües, com ara el maltès, esde-
vindran en poc anys oficials a la Unió Europea, i la catalana
no?)  

L’altra Europa... la dels senyors Aznar i Berlusconi, no la
volem. 
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L’Europa del futur que volem 
Aspirem a formar part d’una Europa solidària amb el Tercer Món.

ERC reclama professors de reforç  
Dels 301 estudiants nouvinguts matriculats, 292 han anat a l’escola pública i 9 a la concertada

L’escola pública local assumeix, tal
com s’evidencia en les xifres apun-
tades, l’arribada de població esco-

lar immigrada. Més enllà de l’opinió que
us mereixi aquesta extraordinària des-
proporció, el fet és que l’escola pública
no disposa dels suficients recursos per
tal de dur a terme una tasca intensa i
immediata d’immersió lingüística en el
mateix centre per a aquest nous corne-
llanencs. Les conseqüències són evi-
dents: major  acumulació de dèficits
d’aprenentatge per a aquests alumnes
(que ja pateixen normalment d’altres
dèficits) i majors dificultats també indi-

rectes per a la normalització de la llen-
gua i millora de la docència. Tot plegat
pot resoldre’s amb l’apor tació d’un
petit nombre de professors de reforç
que immergeixin lingüísticament i cultu-
ral en el mateix centre aquests nous
estudiants. 

No valen més excuses, senyor
alcalde, Comprometi-s’hi!

ERC ha sol.licitat en la Sessió Plenària
del mes d’abril la celebració d’una reu-
nió immediata de l’alcalde amb els
directors dels centres escolars per tal
de plantejar la qüestió i  quantificar,

abans de final de curs, el nombre de
professors que farien falta per a l’any
vinent a fi que el Plenari Municipal es
comprometi (tots els Grups Municipals)
a anar on calgui a reclamar-los. I no
parar fins aconseguir-los. En aquest
sentit, ERC demana públicament a l’al-
calde allò que també li ha transmès en
la Sessió Plenària d’aquest mes, que
reclami un contacte amb les autoritats
educatives de la comarca de forma
immediata per a fer-los-ho saber.
No valen excuses senyor Alcalde.
Encapçali la reivindicació, que nosaltres
li donarem tot el nostre suport. 

Xerrada-debat
Dilluns, dia 15 d’abril a les 8,30 del vespre, Cinema Titan

“Les seleccions nacionals catalanes, realitat o il.lusió?”
Amb la participació de:

Pere Sust (President del Comitè Olímpic Català)
Ignasi Doñate (ex-President del Comitè Olímpic Català)

Joan Valverde (President del Rugby Club Cornellà)
José Gálvez (President de la Unió Esportiva Cornellà)

Josep Nadal (President del Club Bàsquet Cornellà)

ERC va ser present en moltes de les manifestacions que es
convocaren a Barcelona durant la cimera de caps d’estat
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denúncia

L’any passat per aquestes dates, els
veïns del barri Riera vam lluitar, de
forma pacífica, contra la instal.lació

d’una antena de telefonia mòbil al carrer
Ramon Sala i contra el funcionament de
la del carrer Rubió i Ors cantonada Adell
Ferrer,  col.locada sense cap tipus de
permís. 
Vam recollir 2.678 signatures (d’un total
de 5.000 veïns del barri), vam col.locar
més de 200 pancartes (Antena, NO!),
vam constituir una comissió de segui-
ment i vam anar informant dimecres
rere dimecres de com estava la situació.
D’aquesta manera vam poder barrar el
pas als  tècnics que pretenien instal.lar-
la per dos cops (en un d’ells fins i tot
vam enfrontar-nos pacíficament amb la
policia). També vam entrevistar-nos (i
continuem fent-ho) amb regidors, advo-
cats, tècnics, operaris, veïns afectats...
i assistint als Plens de l’Ajuntament per
veure si es fa cas del nostre tema
(només l’oposició l’ha tret). Hem recopi-
lat tota la informació de diaris, revistes,
internet... que molts veïns ens han fet

arribar, confeccionant un dossier infor-
matiu i hem fet arribar la problemàtica a
molts mitjans de comunicació.   
En conèixer la pressió social, els veïns
de l’immoble del carrer Ramon Sala van
decidir que no volien la instal.lació de
l’esmentada antena. Des de llavors, la
situació sembla haver-se estabilitzat. 
Davant de la prepotència de les grans
empreses, així com dels governs que
sempre miren d’afavorir els grans, els
veïns i les veïnes de Riera, i d’altres que

es van afegint, continuem la nostra
defensa del benestar públic perquè
entenem que la salut ha situar-se per
sobre dels interessos econòmics. 
I continuem preguntant-nos:
—¿Per què hem de ser nosaltres qui
demostrem que les antenes no afecten
la nostra salut?
—¿Per què ens hem de creure els
informes dels científics que parlen de
la innocuïtat de les antenes i no hem
de creure’ns aquells altres científics i
metges que denuncien els seus efec-
tes nocius?
—¿Per què els ciutadans espanyols
hem de suportar majors graus de radia-
ció que en d’altres països europeus on
la legislació és mes restrictiva (a Suïssa
les antenes han de ser a 650 metres
dels edificis)?
—¿Per què les antenes s’han de
col.locar a 40 metres de les escoles i
dels hospitals, i en canvi poden
col.locar-se més a prop de cases i pisos
on viuen nens o malalts que s’estan tan-
tes o més hores que al col.legi?

Telefonia mòbil: 
Els veïns volem ser escoltats

opinió
Santi Rodríguez

Última hora: Èxit i victòria del veïnat del barri Riera
Segons hem sabut a través del tinent d’alcalde Morlanes, l’empresa de

telefonia que pretenia la col.locació d’una antena al carrer Ramon Sala ha
renunciat a dur-la a terme.

Davant de la presentació de  l’estudi de medició de les
radiacions  de les antenes que s’encarregà a instància
dels Grups Municipals, ERC-Cornellà  vol fer avinent:

1. Que l’estudi sols aporta la potència de les antenes de les
empreses operadores AIRTEL i AMENA, però desconeix les de
TELEFÓNICA, per la qual cosa demanem que siguin reclama-
des.
2. Que considerem fonamental denunciar l’extrema generosi-
tat de la normativa legal  envers les empreses de telefonia,
tal com resta reflectit en les diferències entre les normes
regulades   a casa nostra i la de  països com ara Itàlia  o
Suïssa on les empreses es veuen obligades a situar les ante-
nes a una distància dels espais habitats molt superior.
3. Que hem procedit a encarregar un seguit de medicions a un
professional independent per tal de poder disposar de major
elements. 
4. Que  a pesar que en termes generals les conclusions de
l’estudi permetin afirmar que les antenes són dins de l’àmbit
considerat legal, ofereixen punts conflictius que cal estudiar i
resoldre (per exemple: per llei, l’antena de Telefónica del
carrer del Pius XIIè, a tocar del Col.legi Els Pins, s’ha de situar

a 40 metres. La distància, segons que ens informa l’arqui-
tecte municipal és de 46 metres. Tan sols sis metres de
diferència de la normativa en un context de –tal com dèiem-
màxima tolerància envers les empreses).

El govern de la ciutat redacta un Pla Parcial per ordenar
l’emplaçament de les futures antenes
El Pla Parcial que aprovarà el Govern divideix el terme en tres
zones. 
1. Zona A (Sol industrial, Almeda i Famades): admissible la
col.locació d’antenes.
2. Zona B (Fatjó, Sant Ildefons, Destraleta, Camp de
l’Empedrat) on hi ha edificis aïllats alts: tolerància en la
col.locació.
3. Zona C (Casc Antic i zones de grans densitat caracteritza-
des per la presència majoritària d’edificis baixos): col.locació
restringida d’antenes.
Encara que l’aprovació d’aquest Pla depèn exclusivament de
l’alcalde, el Grup Municipal d’ERC  el té en estudi per tal de
presentar les esmenes que considerem oportunes. Ja us tin-
drem informats.   

Telefonia mòbil: l’estat actual

Antena de Telefónica del carrer 
Mossèn Andreu



el full de Cornellà de Llobregat número 46  març-abril 2002

des de l’Ajuntament
Joan Tardà
Regidor d’ERC

L’alcalde no accepta la proposta d’ERC de crear una
Comissió Ciutadana per a Can Suris
Els vots contraris del Grup Socialista i l’abstenció d’IC van
impedir que es creés una Comissió Ciutadana que s’en-
carregués de recollir iniciatives i propostes per a  la
reconversió de la nau de l’antiga fàbrica de Can Suris
(carretera de Sant Joan) com espai públic. La posició
d’ERC es basava en la necessitat de donar major partici-
pació ciutadana i al fet que, en ésser un espai tan gran,
can Suris és capaç d’assumir múltiples funcions.  

De què té  por el tinent d’alcalde Badenes?
El tinent d’alcalde  Badenes ha reconegut com han estat de
positives les aportacions i els suggeriments  de la Comissió
que es creà, a demanda d’ERC, per a l’organització del
Festival de Pallassos d’enguany. ¿Quina és, doncs, la raó
que invalida que els col.lectius ciutadans que s’hi sentin
interessats no puguin actuar d’igual manera en el cas de
Can Suris? Sembla ser (tan sols sembla ser perquè nosal-
tres, malgrat pertànyer a l’Ajuntament acostumem a rebre
del Govern la informació tan sols hores abans que sigui
publicada per la premsa) que el tinent d’alcalde Badenes hi

té previst la ubicació d’un gran centre telemàtic (Internet). 
¿No creu senyor Badenes que paga la pena de discutir
el “seu” projecte  amb el ciutadans? ¿No creu que paga
la pena de recollir d’altres iniciatives compatibles i estu-
diar-les? 

Malgrat la negativa de l’alcalde, cal tornar a
insistir-hi: la ciutadania ha de poder opinar

sobre el futur ús públic de Can Suris

El Grup Municipal d’ERC considera que la millor mane-
ra de convèncer els nostres governants sobre la
necessitat que reconsiderin la negativa a crear una

Comissió Ciutadana que participi en l’elaboració dels cri-
teris d’ús  futur de can Suris és fent-los arribar idees i sug-
geriments. Donada la seva grandària  i la seva excel.lent
ubicació,  can Suris ofereix múltiples possibilitats.   

És per això que ERC-Cornellà farà arribar a l’alcaldia el
projecte d’ubicació, en un espai d’aquest recinte,  d’una
“Exposició permanent de la història de la ciutat”. Les
constants i extraordinàries transformacions econòmiques
i urbanístiques sofertes per la ciutat, la composició cultu-
ral i sociològica  diversa dels cornellanencs producte de
les immigracions antigues i recents, així  com el seu
intens protagonisme social  fan de Cornellà una ciutat
amb una història fascinant que convé de preservar i saber
transmetre a les noves generacions.
Considerem, doncs, que can Suris podria ubicar un espai
on els cornellanencs, d’ara i del futur, i els nostres visi-
tants poguessin  adquirir la informació i la formació
necessàries per tal d’interpretar la seva realitat història
passada i present. Una Exposició permanent que suplís (o
si voleu actualitzés) la manca d’un museu d’història de la
ciutat.
Les tècniques expositives actuals que permeten oferir
continguts complexos de manera molt didàctica,  els tre-
balls de recerca històrica elaborats en els darrers anys i
l’interès demostrat en la difusió del medi per part dels
món escolar i per part de diversos col.lectius ciutadans
avalen una proposta que considerem d’interès. 

Una proposta d’ERC: l’“Exposició permanent de
la història de la ciutat” en un espai de can Suris

El conjunt de barris de la ciutat han sofert múltiples transfor-
macions urbanístiques

Can Suris, un gran espai públic en una zona d’intens
creixement urbà
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Pensaments sobre 
els parcs públics i els pipi-cans

L'Autoritat del Transport Metropolità va
unificar tots els transports públics de la
Regió Metropolitana de Barcelona.

També és sabut de tots  el llarg retard amb
què la RENFE es va afegir a la unificació
tarifària, a causa, segons ells, de la pèrdua
de diners que li representava. I  tant si com
no, es va haver de cedir a sufragar-ho amb

diners dels pressupostos de la Generalitat. 
Cal recordar que ara fa un any en aquest
mateix Full de Cornellà s'esmentava el greuge
en el transport públic que representa que a
Madrid l'import dels bitllets és  un 20 per %
més barat que a Barcelona.
Resulta que els pensionistes, sigui per edat de
jubilació o per motius de salut, tenen l'opció

d'adquirir una tarja de 10 viatges (la
T-4) que surt a la meitat de preu que
la T-10. Una vegada més, però,
RENFE s’oposa  que serveixi per a
les seves línies.
Ja hem fet arribar la nostra deman-
da als companys d’ERC de l’Entitat
Metropolitana del Transport sobre
un fet que, de debò, ja dura exces-
sivament. Si la resolució no es prou
satisfactòria, ERC-Cornellà es com-
promet a intervenir a l'Ajuntament o
al Parlament,  perquè entre tots  es
faci la pressió necessària per solu-
cionar aquesta malifeta.

opinió
Joan Farga

I una vegada més... la RENFE!
La Companyia no accepta l’ús de la tarja T-4 dels jubilats

opinió
Marta García

AEl Full de Cornellà del mes de febrer, la
Montse Gironès ens va fer reflexionar
sobre la necessitat de prendre mesures

sobre l’ús incívic dels  parcs públics de Cornellà
per part  d’alguns propietaris de gossos. És per
això que un grup de persones del barri Centre,
propietaris de  gossos, ens vàrem interessar
per anar més enllà i, amb responsabilitat,  vol-
dríem exposar un seguit de problemes i possi-
bles fórmules per evitar-los:
• Al barri Centre es necessita un pipi-can,

perquè  no existeix cap espai reservat i
adequat amb aquesta finalitat.

• La resta de pipi-cans de la ciutat estan en
ínfimes condicions higièniques i no conte-
nen tots els elements que garanteixin
certa qualitat d’ús: tanques segures i prou
altes per evitar una sortida fortuïta, espai
suficient, bosses per a la recollida dels
excrements, dipòsits d’escombraries, com-
patiments de separació per a casos de zel
en les  gosses o incompatibilitats entre
gossos.

• Vigilància als parcs, que no ha de significar
“persecució a les persones amb gos”.

Considerem que aquestes mesures compor-
tarien un seguit de millores a curt  i mitjà ter-
mini. Com ara:
• Ningú no hauria de patir en espais verds la

presència indiscriminada de gossos sense
corretja.

• Augmentaria el civisme i la sensibilització
per part de les persones propietàries dels
animals.

• L’impost per tinença de cànids acompliria
la seva funció. 

• Contribuiria a propagar els comportaments
cívics i responsables 

• Els carrers i els descampats en obres no
farien de femer.

• S’evitarien situacions de risc entre gossos
i nens.

Es tracta d’una necessitat i d’un objectiu en
benefici  col.lectiu, ja que tots coneixem les
darreres i continuades  notícies sobre atacs
de gossos.

En la Sessió Plenària del mes de març,
l’alcalde respondrà a un seguit de pregun-
tes formulades prèviament pel Grup
Municipal d’ERC referides a la necessitat
de construir nous pipi-cans, així com al
seu manteniment i millora. D’igual mane-
ra respondrà sobre qüestions plantejades
referides al nombre i tipus d’infraccions
comeses per  ciutadans que, com a pro-
pietaris de gossos,  hagin protagonitzat
actes incívics.  


