
El Palau de la Música Catalana va ser el marc en el qual
el dia 14 d’abril, aniversari de la proclamació de la
República, fou presentat el

candidat d’ERC a la presidència
de la Generalitat de Catalunya
Josep Lluís Carod-Rovira en les
eleccions que s’han de celebrar
l’any 2003. 
Prèviament, Josep Lluís Carod-
Rovira havia estat elegit unànime-
ment pels membres del Consell
Nacional d’ERC, fet que va deixar
palès el gran suport que rep de
les organitzacions i col.lectius
d’ERC presents al Principat de
Catalunya, al País Valencià, a les
Illes i a la Catalunya Nord. 
Al llarg de l’acte van ser llegits missatges de suport de perso-
nalitats d’arreu dels Països Catalans, com ara el de Josep

Benet, alhora que es comptà amb la presència d’altres perso-
nalitats, volgudes i respectades, com ara Paco Candel.  

En el seu parlament, J.L. Carod-
Rovira va fer explícita la necessitat
de convertir el postpujolisme en
una etapa de postautonomisme.
Aquest objectiu ha de requerir una
reforma substancial de l’Estatut
d’Autonomia que doti Catalunya de
major poder polític i econòmic que
ens permeti avançar cap una veri-
table política de progrés social en
favor de les classes populars.
J.L. Carod-Rovira afirmà que, en
l’actual etapa, la garantia de poder
avançar socialment i nacionalment

radica a enfortir ERC. Tal com deixà dit (afirmació que va merèi-
xer forts aplaudiments): “Amb ERC al pròxim Govern de la
Generalitat, el Pla Hidrològic mai  no es durà a terme”.
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Josep-Lluís Carod-Rovira 
proclamat candidat d’ERC a la
presidència de la Generalitat

La Festa Major d’abans, la d’ara i
la del futur: una celebració per a

la cohesió ciutadana

ACornellà, la Festa Major se celebra-
va per la Mare de Déu d’Agost per-
què en aquesta festivitat els page-

sos pagaven els censos i els arrenda-
ments. 
L’any 1918, l’Ajuntament va decidir tras-
lladar la Festa Major al Corpus. Com que
aquesta diada religiosa sempre s’escau
en dijous, Cornellà, que aleshores ja s’ha-
via convertit en una vila industrial, podia
oferir una Festa Major de quatre dies (de
dijous a diumenge)  amb clares connota-
cions vacacionals per a una classe obrera
que aleshores no gaudia de vacances.
Les entitats més importants de la pobla-
ció rivalitzaven en l’enlairament del millor
envelat i la contractació de les millors
orquestres i representacions teatrals. 
A partir de 1939, a remolc del nacional-
catolicisme franquista, la Festa Major va
perdre catalanitat pel que fa als especta-
cles  i llibertat pel que fa a l’oci, i hi va
guanyar protagonisme  la religiositat.
La gran decadència de la Festa Major,

però, s’aguditzà a partir dels anys sei-
xanta, producte del gran increment de
població, d’un procés accelerat de
suburbialització i de la decadència d’al-
gunes entitats.  La primera conseqüèn-
cia fou l’aparició en diversos barris de
festes populars lligades a l’associacio-
nisme reivindicatiu, mentre que la Festa
Major tendí a fossilitzar-se sota els
Ajuntaments franquistes.
Amb l’adveniment de la democràcia, en
un context social i urbà en què l’oci havia
esdevingut un bé de consum quotidià, els
ajuntaments democràtics esdevingueren
els encarregats de  convertir  la Festa
Major en un instrument eficaç en favor de
la cohesió dels barris, de la convivència
festiva dels cornellanencs i de les corne-
llanenques, i de la recuperació de la cul-
tura tradicional. 
I  la millor manera de continuar contri-
buint-hi és viure intensament aquests
dies de festa.  
Visca la Festa Major de Cornellà!

L’Ajuntament
aprova una

proposta d’ERC en
favor de l’acom-

pliment de la festi-
vitat del divendres

de Festa Major

El Plenari Municipal aprovà
una moció d’ERC en què se
sol.licitava que l’alcaldia

actués, mitjançant la publicació
d’un ban i l’inici de converses
amb les organitzacions empresa-
rials i sindicals, per tal que s’a-
compleixi la festivitat del diven-
dres de Festa Major, festa local
de caràcter oficial. En els darrers
anys, hem comprovat com alguns
comerços i un bon nombre d’in-
dústries i constructores (fins i tot
algunes que treballaven per a
l’Ajuntament)  incomplien la festi-
vitat i romanien actives. Aquest
fet, sens dubte, devalua la Festa
Major. 

Josep-Lluís Carod-Rovira durant l’acte  de proclamació
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denúncia

Es diu Jenny, té vint-i-un anys, ha
estudiat màrqueting de vendes i
dos anys de dret. Va néixer a

Latacunga que és una ciutat de
la província de Cotopaxi, més o
menys al nord de l'Equador. El
seu marit té vint-i-set anys i és
enginyer. Tenen un fill d’un any i
vuit mesos.

Per què vas decidir marxar del
teu país i venir aquí?
Mucha gente de mi ciudad mar-
cha. Algunos van a EEUU i otros
a España; allí dicen que hay tra-
bajo para todos y que los suel-
dos son más altos, que las
guarderias son gratuitas para
que las madres puedan traba-
jar, ser más independientes y
colaborar en la economía fami-
liar. Gente que conoces que ha
marchado no vuelve y dicen que
les va muy bien. Cuando nació
mi hijo decidimos venir a
España para darle una vida
nueva mejor que la que podía-
mos darle allí. Hacía tiempo que aho-
rrábamos y el dinero que nos faltaba
nos lo dieron nuestros padres. Ellos no
querían que marcháramos pero nos
vieron tan ilusionados que no se nega-
ron... 

La Jenny continua explicant-me com
s’ho van fer. La història s’assembla a
d’altres que m’havien explicat amics
meus que havien protagonitzat els
seus avis molts anys enrere i que de
manera tan clara va escriure Paco
Candel a “Els altres catalans”. 
Primero marchó mi marido, porque
habíamos reunido 600.000 pesetas.
De éstas 200.000 fueron para el viaje
y el resto para llenar la “bolsa” o sea el
dinero que exigen para poder salir del
país.  Estuvo en Asturias, pero no
encontró trabajo y el dinero se le iba
acabando. Allí le dijeron que en
Catalunya lo había y que la gente vivía
muy bien. Vino a Cornellà porque tenía
un primo y encontró trabajo en una

obra. Trabajaba nueve horas, de lunes
a sábado y cobraba 110.000 pesetas.
Entonces vine yo y mi hijo de tres

meses. Luego un payés de Sant Boi le
ofreció trabajo. Cobraba 90.000 pese-
tas. Aquel señor fue muy amable con
nosotros y le arregló los papeles. Al
cabo de un año de estar contratado se
acabó el trabajo. 

I tu, quina vida fas?
Vivimos en un piso de alquiler en el
barrio Riera, tiene 60 metros cuadra-
dos y los compartimos con seis perso-
nas más. Por eso las relaciones entre
nosotros no son demasiado buenas
porque cuando la gente no tiene dine-
ro se pone muy nerviosa y la conviven-
cia se hace difícil. Yo hago faenas dos
días por semana en una casa. Trabajo
un total de seis horas y cobro 6.600
pesetas. 
No he encontrado plaza en ninguna
guardería y dejo el niño en un Happy
Parc que lo cuidan de nueve a dos. Yo
le llevo la comida allí i me hacen pagar
20.000 pesetas al mes i así tengo más
tiempo libre i más posibilidades de
encontrar trabajo.

Perquè no torneu a l'Equador si això no
és el que pensàveu trobar?
Porque después de lo que hemos
pasado aquí no queremos volver con
las manos vacías. Además, ahora, en
nuestro país todo está tan “dolariza-

do” que la vida todavía es mucho más
difícil.

Com t'ha acollit la gent d'aquí? Creus
que hi ha racisme a Cornellà? 
A mi me dicen que sí, pero yo no lo he
notado. A nosotros todo el mundo nos
trata bien, hay gente muy amable. Te
ven con un niño tan bonito como el mío
y todos se preocupan. Cuando mi hijo
está enfermo, lo puedo llevar al médico
sin pagar y esto me da seguridad, por-
que si no tienes salud no puedes traba-
jar y si no trabajas no puedes vivir. En
Ecuador si no tienes dinero, te puedes
morir porque no encontrarás ningún
médico. 

Entens el català?
Creo que bastante, pero lo hablo poco.
Sé que tengo que espabilarme porque
mi hijo ya empieza a decir alguna pala-
bra en catalán, chapurrea alguna can-
ción y tengo miedo de no entenderlo.
También quiero aprender catalán por-
que me han dicho que tendré más opor-
tunidades de encontrar trabajo.

La Jenny insisteix a dir-me que està
molt agraïda a tothom. No obstant
m’acaba reconeixent que si bé el nos-
tre país no és la “terra promesa” per a
ella, vol viure i lluitar perquè ho sigui
per al seu fill. I, arribades a aquest
punt de la conversa, no puc estar-me
de preguntar-li què en pensa de  la per-
manent insistència dels mitjans de
comunicació a adjudicar molts dels
problemes de la nostra societat a la
immigració. La resposta és ben clara...
Es verdad que nosotros cogemos cual-
quier trabajo aunque nos paguen poco.
Sé que esto puede hacer que bajen
algunos sueldos y que esto es lo que
molesta a la gente, però nosotros tene-
mos que vivir. ¿Qué quieres que te
diga?  Soy una persona que no hago
ningún mal a nadie, sólo quiero trabajar. 

Si alguna amiga teva de l'Equador vol-
gués venir aquí, què li diries?
Que no venga, porque empezar de cero
es muy difícil. 

ELLA TAMBÉ VOL SER DE CORNELLÀ
Una conversa amb la Jenny, equatoriana, resident a la nostra ciutat

entrevista
Elisenda Rebordosa

Soy una persona que 
no hago ningún mal 
a nadie, sólo quiero

trabajar

Compartimos un piso
de 60 m2 de alquiler
con 6 personas más

Jenny, equatoriana, resident a la nostra ciutat
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des de l’Ajuntament
Joan Tardà
Regidor d’ERC

El març de l’any 2000 el Grup Municipal d’ERC pre-
sentà una moció referida a la necessitat d’elaborar
una Ordenança Municipal que reguli el paisatge urbà

de la ciutat (cromatisme de les façanes, harmonització de
rètols, l’estesa elèctrica i telefònica, col.locació d’antenes
parabòliques, aparells de refrigeració, etc,). El mes de
setembre d’aquell mateix any, en una nova interpel.lació
d’ERC, el tinent d’alcalde J.L. Morlanes va fer avinent que
s’hi estava treballant. El  Grup Municipal d’ERC sempre ha
considerat que cal tenir aprovada aquesta Ordenança
Municipal abans de les pròximes eleccions. És per això
que,  en comprovar que han anat transcorrent els mesos,
en la darrera sessió del Plenari Municipal hem sol.licitat
la seva presentació i discussió, en entendre que és bo
que aquesta mena d’ordenança sigui aprovada amb el
màxim consens possible. No obstant, hem manifestat
que, si el Govern no ho fa,  ERC presentarà les seves pro-
postes en solitari.

ERC reclama la discussió 
de l’Ordenança Municipal de paisatge urbà

ERC posa condicions 
per votar a favor de l’Ordenança

Municipal de telefonia mòbil

El Plenari Municipal
va aprovar inicial-
ment l’Ordenança

que regularà la
instal.lació d’antenes de
telefonia. El Grup
Municipal d’ERC  va abs-
tenir-se a l’espera de la
resposta de l’alcalde a
les nostres demandes.
Segons que s’acceptin o
no, doncs,  ens decanta-
rem en l’aprovació definitiva cap al SÍ o cap al NO. Les
nostres condicions van dirigides a modificar el text apro-
vat inicialment pel Govern de la ciutat per tal d’evitar que
es puguin instal.lar antenes en edificis inclosos en el
Catàleg de Protecció del Patrimoni, per tal que s’exigeixi
als promotors d’antenes la presentació d’un projecte tèc-
nic en tots els casos, per fer reduir els terminis dels con-
trols a què s’han de sotmetre les antenes, per obligar les
operadores a facilitar tota la informació tècnica, etc,. 
A més, demanem l’assumpció d’altres compromisos,
d’entre els quals:
1. Que es notifiqui, a tots els veïns de la rodalia d’un

punt elegit per instal.lar una antena, l’existència del
projecte a fi de demanar-los llur opinió.

2. Que l’acord desfavorable del 51% dels ocupants
d’un edifici (siguin llogaters o propietaris)  n’evitin
una instal.lació o  n’impedeixin la renovació.

3. Que es reguli la instal.lació d’un sistema de mesura
de la radiació de l’antena durant les 24 hores del
dia i els 7 dies de la setmana i que s’enviïn aques-
tes dades a un centre de recollida d’informació.

4. Que es creï una Comissió de Control, en què sigui
present la Federació d’AAVV,  tècnics, metges i
representants de les comunitats de veïns afectades.

5. Que s’afronti el problema que generen les ja ins-
tal.lades (tant les que gaudeixen dels permisos
municipals com les que son en actiu  de manera
“il.legal”).

En les darreres setmanes hem pogut contemplar l’ini-
ci de les tan desitjades obres de construcció dels
pisos de lloguer que la Generalitat  tenia comprome-

ses en el Sector Alps. El Grup Municipal d’ERC ha sol.lici-
tat dels serveis tècnics de l’Ajuntament un informe sobre
la qualitat de la tècnica constructiva amb què s’està edifi-
cant (ús de mòduls prefabricats, tècnica que s’utilitzà en
la construcció dels primers blocs de Fontsanta).  Perquè
no desitjaríem que aquesta inversió en habitatge social
pogués ésser sinònim de baixa qualitat pel que fa a mate-
rials i disseny de construcció, i confortabilitat per als
futurs residents.
Com a signant del Pla d’Habitatge, el Grup Municipal
d’ERC reclamà també l’inici de la discussió dels criteris
per a l’adjudicació d’aquests habitatges. La demanda fou
contestada pel tinent d’alcalde Morlanes comprometent-
se a iniciar-les tot seguit.

Hem rebut de la ciutadana  M. Teresa Codina una carta
denúncia sobre un fet lamentable ocorregut al Centre
Comercial Llobregat. Per raons d’espai, tan sols reproduïm
algun paràgraf.

“...als restaurants (del Centre Comercial Llobregat) no hi ha hi
una sola carta ni una pissarra en el nostre idioma. Desconeixen
que tenim una Generalitat (que paguem entre tots) que dictami-
na unes lleis perquè siguin aplicades. La majoria de les perso-
nes que hi treballen són nascuts a Catalunya i, si més no, han
après a l’escola a parlar i escriure en català. Si no és així, i no

el parlen, almenys, per estar de cara al públic, l’han d’entendre.
No crec que es pugui tolerar que per preguntar a un cambrer
jove, d’aquí (no estranger), si un postre és de pasta de full o de
pasta brisa o de pa de pessic, et contestin que o parles “espa-
ñol o cristiano”  o no t’entenen. 
Això em va passar a mi el dissabte dia 20 d’abril a les 16 hores
al restaurant El Coto a la planta d’oci del Centre Comercial
Llobregat de Cornellà.
Es evident que no vaig menjar postres. Vaig pagar i me’n vaig
anar. I no tornaré mai més a un lloc que, essent dintre de casa
meva, em discriminen”.

ERC demana l’aval tècnic de l’Ajuntament
del bloc de pisos de lloguer que

construeix la Generalitat al sector Alps i
l’inici de converses per a elaborar els

criteris d’adjudicació d’aquests habitatges

Antena de telefonia

Agressions contra la llengua catalana
al restaurant “El Coto” del Centre comercial Llobregat



el full de Cornellà de Llobregat

el full
de Cornellà de Llobregat

és realitzat per la
Secretaria de Comunicació

d’Esquerra Republicana de Catalunya 
a Cornellà de Llobregat

edita:

Cornellà de llobregat

Rubió i Ors, 34 pis
08940 Cornellà de Llobregat

Apartat de correus, 52

www.esquerra.org/cornella

imprès en paper reciclat

número 47  maig 2002

LA COORDINADORA CONTRA LA MARGINACIÓ
DE CORNELLÀ AL PARLAMENT DE CATALUNYA

La passada Setmana Santa alguns/es
membres d’ERC  de Cornellà vam parti-
cipar en la 4ª trobada de les tres cultures

que es va realitzar a Almáchar (Andalusia).
Població que durant els anys 60 va veure com
part dels seus habitants emigraven a les ciu-
tats de Barakaldo (Euskal
Herria) i Cornellà (Catalunya).
Aquestes trobades van iniciar-
se al 1992 en aquesta localitat
andalusa i, posteriorment, van
prosseguir  a Cornellà i a
Barakaldo.
Els “almachareños” han man-
tingut a Cornellà la seva cultu-
ra d’origen, fet que ha donat
lloc a la creació de la seva prò-
pia entitat cultural anomenada
“Asociación Andaluza Hijos de
Almáchar”, que podem trobar
tant a la nostra ciutat com a la de Barakaldo.
En aquesta darrera trobada, vàrem conviure
durant tres dies diverses entitats culturals

de les localitats participants, compartint en
un ambient festiu i, en força casos emotius,
gastronomia, danses, esport …
A Cornellà existeixen múltiples cultures que
conviuen amb la catalana (majoritàriament de
la resta de l’Estat), però també, i cada cop

més, la berber i la sudameri-
cana.  Però, generalment, no
solen compartir espai d’actua-
ció comú. 
La realització d’aquestes tro-
bades posen de manifest la
necessitat de dur a terme a la
nostra ciutat actes culturals
de manera regular en els
quals participin les diferents
cultures que conviuen a
Cornellà.  Aquesta interrela-
ció és fonamental per afavorir
l’apropament de la cultura

catalana a les altres cultures i a l’inrevés.
Tot plegat, amb la voluntat de facilitar el
coneixement i el respecte mutus.

opinió
Manuel Montserrat i Joan Albiol

4ª TROBADA DE LES TRES CULTURES:
ALMACHAR, CORNELLÀ I BARAKALDO

opinió
Josep M. Rambla
Secretari de la Coordinadora contra la Marginació

El 25 d’abril la Coordinadora Contra la
Marginació de Cornellà va participar en
una sessió de la Comissió de Justícia

del Parlament de Catalunya. Atesa l’expe-
riència de la Coordinadora en l’atenció a per-
sones preses, la sessió es va centrar en la
situació d’aquestes persones. Primer de tot,
es va explicar  l’origen de la Coordinadora i
el seu caràcter (una associa-
ció en què les mateixes perso-
nes ateses en formen part).
Seguidament, es va exposar
l’experiència al costat  de
tants presos i preses. Perquè
tot el que es va dir a la
Comissió de Justícia tenia a
dessota noms propis: el José,
la Conchi, el Carlos, l’Enrique,
el Patxi, el Pacheco, el Jordi...
Aquesta llarguíssima llista de
persones avalava les constata-
cions i queixes que es van for-
mular: sobre la deficiència de
l’atenció mèdica, sobre la poca o nul.la pre-
paració per al treball que s’ofereix a les pre-
sons, sobre l’explotació laboral, sobre els
maltractaments que encara hi ha, etc,. Amb
la circumstància agreujant  que, a les pre-
sons, només hi ha pobres i, ara, hi comença

a arribar un allau d’immigrants. 
En definitiva, les presons no serveixen. Això
es va confirmar amb la informació directa de
la mare d’un pres que, amb una gran since-
ritat i una admirable serenor, digué que
molts anys de presó no han fet més que mal
al seu fill... Una sèrie de conclusions i pro-
postes van tancar l’exposició: resoldre la

qüestió econòmica de les per-
sones preses que en sortir de
la presó no disposen de recur-
sos econòmics, millorar l’as-
sistència sanitària, potenciar
recursos laborals per a la inte-
gració en el món del treball,
prestar alguna solució per a
l’acolliment de les persones
que, quan abandonen el cen-
tre penitenciari, es troben en
el més absolut desempar
afectiu (casa o pis d’acollida).
La resposta dels parlamenta-
ris va ser de valoració de la

feina  de la Coordinadora i d’acord amb les
conclusions formulades. La Cordinadora va
demanar que els parlamentaris passessin la
informació i les reclamacions presentades a
les institucions que tenen responsabilitats
en aquests diversos temes. 

La ciutadana Cèlia Vendrell ens
ha fet arribar un llarg poema

patriòtic, algunes estrofes del
qual tenim el goig de reproduir

LA NOSTRA TERRA, CATALUNYA

Catalunya, tothom t’hauria de 
glorificar

perquè ha sofert com els sants de
l’altar.

Sempre has patit el gran martiri.
Tot per ser el poble català

Des de temps immemorial,
mai t’han volgut estimar.

T’han posat totes les traves
per no deixar-te prosperar.
Tot per ser el poble català

La teva veu sempre ofegada...
sens parlar ni respirar.

El teu cap no deixaren alçar
Tot per ser el poble català.

Catalans:
Hem de seguir endavant,

treballant i  lluitant.
Amb esperit ferm i constant,

ens en sortirem
És la força que té, tot el poble

català

Endavant Catalunya!

Edifici del Parlament

Mosaic inaugurat durant la trobada 


