
Festes de Sant Miquel 2002

Com cada mes de setembre, les entitats i col.lectius del barri del Pedró convoquen el veïnat (i la
resta de la ciutadania cornellanenca) a aplegar-se i a participar en la celebració de les Festes
de Sant Miquel, la Festa de Barri més antiga de la ciutat. Un conjunt d’activitats lúdiques i cul-

turals que, més enllà del plaer que ens proporcionen, ens fan present que formem part d’una comu-
nitat que aspira  a la felicitat i al benestar de tots els sesus membres. 

Per molts anys!

opinió
Josep Pidelaserra

Els camps, els horts i els records

El Full d’E.R.C.Cornellà tracta els problemes i les anèc-
dotes de la ciutat i, tot Intentant apropar-nos cada cop
més als ciutadans, aspirem a  editar sovint suplements

dedicats  a cada un dels barris de la ciutat. Per això, El Full
del mes de juliol va estar dedicat al barri Almeda i en aquest
setembre hem fet un especial al barri Pedró en motiu de la
seva Festa Major.
Quan escric aquestes lletres em vénen records del passat,
d’un barri ple de camps, i de cases i casetes amb el seu hort,
com la que encara queda al carrer Marià Benlliure cantonada
Joan Fernández. Horts que s’han perdut i que hauríem d’in-
tentar recuperar per a ús social i educatiu. D’una banda, mol-
tes persones amants de la natura i de l’agricultura podrien
gaudir de la seva afecció amb uns hortets-jardí urbanitzats i
integrats dins la trama urbana. D’altra, els joves podrien
veure com creixen moltes plantes d’us comú a totes les cui-
nes i en quines èpoques de l’any tenen llur collita.
El barri Pedró també té unes entitats que han fet una autènti-
ca metamorfosi en passar d’estar en petits locals a grans edi-
ficis; de lluitar per poder reunir-se a oferir moltes activitats; de
la clandestinitat a estar obertes a totes les persones de la ciu-
tat. Aquestes entitats son l’Orfeó Catalònia, l’Associació de
Veïns, l’esplai Mowgli, les diverses escoles del barri i la parrò-
quia Sant Miquel,  de la qual ara també recordo una anècdota:
poques persones deuen recordar que es va començar a dir
missa en una nau de la carretera d’Esplugues, lloc fàcilment
identificable avui dia perquè és on hi ha un restaurant xinès. 
Recordo també d’altres anècdotes, com aquella de quan van
asfaltar el carrer Josep Masgrau. En aquells temps es tirava
la sorra a mà i en quedava una capa a sobre del quitrà i, per
vigilar que ningú trepitgés el flamant asfaltat, l’Ajuntament de
l’època va posar un guàrdia urbà que vigilava a toc de xiulet
fins que  “l’Excelentísimo Ayuntamiento y sus autoridades“
inauguressin el carrer.  

FA JUST CINQUANTA ANYS

Segons escrivia A. Reixach (cornellanenc avui dia
resident a la república de Veneçuela) a les pàgines
d’El Pensamiento de Cornellá del mes d’octubre de

1952, en referència a les Festes de Sant Miquel d’aquell
any, l’acte més important fou la visita del bisbe de
Barcelona, que celebrà un solemne ofici religiós a la
capella provisional instal.lada a la carretera d’Esplugues
(aleshores anomenada Avenida José Antonio), des d’on
va deixar dit que aviat hi hauria parròquia “cuando ten-
gais un templo y vivienda, etonces mandaré párroco”.
D’altres actes importants  d’aquelles festes de fa 50
anys foren  la representació de l’obra teatral “El marit ve
de visita”, les audicions de sardanes, les competicions
esportives i- infantils i l’actuació de l’Orfeó Catalònia
sota la batuta del mestre Pere Mañé.
Tal vegada és bo, perquè les noves generacions puguin
conèixer  millor les coordenades culturals i polítiques de
l’època (en plena dictadura franquista)  de reproduir part
del text publicat per la revista local en referència a la
celebració aquells actes: “habiendo sido sin ningún
género de duda la pre-
sencia, juventud y belle-
za, de las señoritas de
la barriada, en particu-
lar, y de todo Cornellà
en general, las que
sumándose a los actos
celebrados, han contri-
buido con su gracioso
aire tan femeninamente
español a darle esta
brillantez y colorido que
sólo se puede alcanzar,
uniendo dos condicio-
nes: 1. Que sea España
el país y 2. Que sea la
Mujer Española la que
haga acto de presen-
cia”. 
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Una conversa amb l’Aurora Gómez, 
secretària de l’AVV Pedró

“Som més de 700 famí-
lies associades, fet que
ens dóna una impor-

tant representació social. Fem
una tasca totalment voluntària,
tot i que per donar un servei de
qualitat hem de recórrer a profes-
sionals qualificats com mestres,
advocats, metges, enginyers o
qualsevol altra persona que
puguem necessitar dins dels nos-
tres camps d’actuació.”
Aquestes són les paraules de pre-
sentació de l’Aurora Gómez,
secretària de l’Associació. Tot
seguit, ens parla de consciència
social, de solidaritat entre els pro-
pis veïns, de participació ciutada-
na; tots ells, conceptes plens de la
més gran humanitat i el que és
més important, els anomena amb
aquella naturalitat que dóna la sin-
ceritat. Es nota que creu el que
diu. D’altra banda, deplora el con-
sumisme actual, el que costa
moure les persones de davant del
televisor i el conformisme impe-
rant. Fins aquí l’afinitat és total,

però volem coses més concretes i
li preguntem què és i què fa la A.
VV. Pedró: 
“L’Associació de Veïns Pedró és la
més antiga de Cornellà doncs va
néixer a finals dels anys 60. La
nostra tasca està relacionada
amb tots aquells problemes que
afectenels ciutadans del barri.
L’urbanisme, l’habitatge, la sani-
tat, l’educació, la
seguretat, la conta-
minació, les zones
verdes, l’esport i la
cultura. Que com ho
fem? doncs reivindi-
cant davant de qui
faci falta les man-
cances que tenim,
que no són poques;
amb  festes i activitats culturals
que fomenten la integració de tots
i desenvolupen la identitat del
barri; donant serveis als associats
amb mútues i cooperatives veï-
nals, etc.”
L’Aurora contesta amb alegria,
contenta i orgullosa de la tasca

que fan, fins que traiem el tema de
les relacions amb l’Ajuntament i en
concret amb la coalició de govern
municipal. En aquell moment, el to
de veu canvia i notem un regust
amarg i trist:
“Estem totalment marginats, obli-
dats de l’alcalde i del govern
municipal. Això es reflecteix en la
migrada i mísera subvenció muni-

cipal, que de fet és un
dels principals proble-
mes que tenim a
l’Associació. Per això,
ens hem d’autofi-
nançar amb aporta-
cions dels associats.

Tampoc no tenim
bona comunicació
amb el Sr. Montilla.

No ens escolta i les nostres rei-
vindicacions no són ateses. Els
problemes urbanístics del barri
són enormes. Us en donaré un
exemple: mentre s’està fent la pri-
mera fase de la molt esperada
millora urbanística, els carrers
dels habitatges del Grup Llobregat
acumulen denúncies pel seu mal
estat i seran els últims – si ho són
– a reparar-se.  ¡si fins i tot tenim
carrers que oficialment no tenen
nom!” (es refereix al Passatge
Llobregat nom popular, no pas ofi-
cial).
“Un altre exemple: jo tinc, de la
meva propietat, tota la col·lecció
de la revista municipal Cornellà
Informa, fins i tot de quan no era
la revista enlluernadora i a tot
color actual. Doncs bé, mai no  ha
sortit ni una fotografia de
l’Associació del barri Pedró. Pot
semblar  una ximpleria, però
demostra l’oblit que patim per
part de  l’equip de govern munici-
pal.
Una altra perla que és per posar-
se a plorar: tenim mitja assistenta
social i a temps reduït, doncs

“No tenim bona
comunicació amb el
Sr. Montilla. No ens
escolta i les nostres

reivindicacions no són
ateses” 
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l’hem de compartir amb el barri
Fontsanta-Fatjó. I no és per falta
de feina, no podeu arribar a imagi-
nar la quantitat de persones que
viuen al llindar de la pobresa en el
nostre propi barri. Ciutadans que
per qualsevol problema necessi-
ten els serveis de l’assistència
social i l’Ajuntament no dóna solu-
cions adients. De manera que es
crea un pou obscur d’on aquestes
persones no poden sortir.” 
Estem clavats als seients, indig-
nats davant la falta de sensibilitat
municipal, sorpresos amb la valen-
tia d’aquestes paraules. 
Realment la situació dels carrers
del barri Padró és terrible. Ara –
aquesta entrevista està feta a
finals de juliol – s’es-
tan arreglant alguns
carrers, però hi ha
situacions que provo-
quen la indignació
popular, com la del
carrer Torras i Bages
que en la seva prime-
ra actuació urbanísti-
ca (mai no s’havia fet
res, estava en un estat deplora-
ble ) i un cop acabades les fla-
mants voreres una companyia

ERC creu fermament en l’associacionisme i considera
prioritari fomentar que els veïns d’un barri puguem
discutir i solucionar els nostres problemes. Aquesta

és la veritable política popular, la que es fa de baix a dalt.
I no pas a l’inrevés.
Segons el nostre criteri, l’actuació dels nostre govern
municipal va en un altre sentit: ha renunciat a avançar en
el camí de la participació ciutadana en l’Ajuntament. En
aquest sentit, només cal recordar la negativa de l’alcalde
a acceptar que els veïns i les entitats (a diferència del de
l’Ajuntament d’Esplugues, també membre del PSC) puguin
expressar lliurement les seves opinions en les sessions
del Plenari Municipal.
Certament, la qüestió de la participació ciutadana en els
òrgans municipals és complexa, però ningú no nega que
cal aturar la tendència actual caracteritzada per un allun-
yament cada vegada més evident entre els ciutadans i els

seus governs locals. 
En aquesta línia, ERC-Cornellà està desenvolupant un
seguit d’idees (que presentarà a discussió i consulta a les
Associacions de Veïns de Cornellà) amb la voluntat que
poguessin esdevenir propostes concretes.

D’entre aquests àmbits de treball figuren:
1. El finançament objectiu i suficient de les AVV (en fun-

ció de la seva declaració com a entitats públiques).
2. La institucionalització del paper d’interlocutor de les

AVV davant del Plenari Municipal com a canal de tras-
llat de les necessitats i reivindicacions dels barris.

3. La participació dels ciutadans en la gestió directa d’al-
gunes partides del Pressupost Municipal.

4. L’assumpció d’algunes reivindicacions històriques de
les AVV com ara la rebaixa de l’IVA al nivell mínim de
serveis bàsics (gas, electricitat i telèfon).

LA PARTICIPACIÓ DEL VEÏNAT EN LA GESTIÓ
DEMOCRÀTICA, DÈFICIT PENDENT DELS AJUNTAMENTS

Reflexions i línia de treball d’ERC per als propers mesos

d’electricitat les va tornar a obrir.
Aquest fet demostra la falta de
coordinació en les actuacions

urbanístiques i el
malbaratament dels
diners públics. 
L’Aurora ens va
explicar moltes més
reivindicacions popu-
lars, com ara la lluita
contra l’impost del
TAMGREM (relacio-
nat amb el paga-

ment dels transport de les escom-
braries als abocadors), en  defen-
sa del sistema sanitari –hospital

comarcal-  i de l’injust recàrrec del
transport. 
Vam coincidir en l’alarma social
creada per les antenes dels telè-
fons mòbils –aquest tema és prio-
ritari per la Secció Local d’ERC– i
al final comentàrem com, en gene-
ral, falta una certa coordinació
entre les entitats dels barris. En el
cas del Pedró, l’entesa que hi ha
en les festes de Sant Miquel no té
continuïtat durant la resta de l’any.
Sor tirem de l’Associació con-
vençuts que havíem conegut unes
persones que estimen el barri i la
seva gent.  

“No podeu arribar a
imaginar la quantitat

de persones que viuen
al llindar de la

pobresa en el nostre
propi barri”
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Fa mesos incidia a saber triar la informa-
ció “que ens fan arribar”, però permeteu-
me una reflexió més extensa. Perquè, de

fet,  tot ho hem de seleccionar. I cada vega-
da, més:
Començant pel consum: el menjar, el vestir,
la cultura, l’oci i la informació que tant ens
influeix. Hem de fer camí cap al comerç just,
triant, no les marques que més ens bombar-
degen, sinó les naturals i les no produïdes

amb mà d’obra explotada; cercar continguts
culturals enriquidors i un lleure sa i una infor-
mació que no pretengui manipular-nos.
Ara, i cada vegada més, hem d’aprendre a
triar. I per fer-ho no ens podem conformar amb
els mitjans tan fàcils que ens posen a l’abast.
Us convido, doncs, a entrar a “navegar” per la
web d’Esquerra (secció Fes CAT), que és una
de les moltes portes alternatives d’informació
de tot tipus per poder fer una selecció.

Publicar un article sobre Moral en una
revista política pot semblar fora de lloc.
No obstant, si no tenim una ferma i

clara visió del que està bé i del que està
malament continuarem patint lleis com la
que ha promogut el PP respecte a l’atur limi-
tant la llibertat de les persones a escollir la
seva feina amb el xantatge de treure el sub-
sidi de desocupació. O haurem de patir lleis
fiscals que aconsegueixen que qui té més
pagui menys. O continuarem vivint en un
món, on les oligarquies econòmiques con-
trolen els poders públics. I perviuran les gue-
rres i la misèria. I la fam...
La civilització Occidental (la que predomina
avui dia a tot el món) és de base moral cris-
tiana, per la qual cosa emfasitza, accepta i
sosté conductes negatives per al  desenvo-
lupament de la humanitat.  D’exemples, de
com i del per què valdria la pena de deixar
enrera aquesta vella i caduca moral, en tro-
bem relacionats bàsicament amb el territori
i amb l’economia.

Poder i territori
Tots els estats del món tenen dues caracte-
rístiques comunes: un territori limitat per
fronteres i una estructura de poder per admi-
nistrar-lo (penseu un sol moment en totes
les guerres i conflictes que hi ha hagut i avui
dia hi ha al món relacionats en aquest
tema). Sovint es confonen els conflictes dels
Estats amb els de les les nacions, per causa
de la voluntat d’aquests Estat d’imposar-se
per damunt dels pobles a fi de perpetuar-se.
La qüestió és discernir si està bé o no man-
tenir els Estats amb llurs fronteres i jerar-
quies tal com romanen en l’actualitat. 
Alguns argumentaran que ja caminem cap a
una Europa sense fronteres, però, de fet,  la
Unió Europea és una comunitat d’Estats que
sols deleguen competències  per crear supe-
restructures que mantinguin l’statu quo. 
Els pensadors evolucionistes mantenen que
encara mantenim trets homínids; allò entès

com la dualitat de la nostra espècie, entre la
humanitat i l’animalitat. Doncs bé, el control
territorial i llur domini són part d’aquests trets
animals innats en els éssers humans; sola-
ment podrem canviar aquests conceptes
tallant-los de soca rel, fent que el poder i el
control territorial siguin percebuts com a per-
judicials per al progrés de la espècie humana. 

Energia i economia
D’igual manera, l’acumulació de recursos
(energètics, alimentaris o econòmics) és un
tret que compartim amb els animals. La
moral actual defensa i fomenta el fet que
qualsevol persona o entitat acumuli tants
recursos com li sigui possible. De fet, aque-
lles persones o empreses que en tenen més
són considerades triomfadores i estan més
ben considerades que les que reinverteixen
els beneficis per millorar els seus productes,
les condicions laborals dels seus treballa-
dors, la investigació a llarg termini sense
finalitat lucrativa, etc. 
Una nova moral hauria de limitar aquelles
actituds, actuant bàsicament en legislació
fiscal, de manera que prevalgués la redistri-
bució dels recursos en l’àmbit social. Vull
fer, però, una consideració en aquest punt:
sovint moltes persones malentenen el que
és acumular recursos. Tothom té dret a una
llar digna, a l’autonomia que dóna un
automòbil, a tenir uns estalvis, a tenir una
segona residència... Tot això és qualitat de
vida i no és immoral. El problema radica a
decidir quants immobles pot tenir una perso-
na o entitat i fins a quin punt el luxe i la
potència d’un vehicle són necessaris –mai
he entès com es poden fabricar cotxes per
anar a 230 Km/h si el límit de velocitat és
de 120– per poder fruir de certa autonomia.
O fins quan s’ha de permetre que no es fis-
calitzi la compra i venda d’accions borsàries
amb finalitats especulatives, etc.
Són tantes les coses que hauríem de ser
capaços de canviar! 

Neo-moral
opinió

A.M. Oriol

el racó de la web
Joan Farga http://www.esquerra.org/cornella 
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