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el full 
de Cornellà de Llobregat

segona època

La publicació del número 50 del full de Cornellà de Llobregat
és el reflex de la constància, de la reiteració per cinquantena
vegada d’un compromís amb un projecte comú, és el fruit de
la persistència, del treball, dia rere dia, d’un conjunt d’homes
i dones amb il·lusió i ganes de construir un futur per al seu
municipi.
La constància, el treball, la persistència, la il·lusió i el projec-
te comú són els eixos vertebradors d’ERC a tot el territori, els
que potencien que als municipis ERC tingui una veu pròpia, ja
sigui a través de publicacions periòdiques o amb la seva feina
política i social. 

El butlletí que teniu a les mans és una eina que permet que
tota aquesta tasca de construcció es difongui, que arribi a
moltes més persones, que es generi debat amb les inquie-
tuds de la gent que hi participa, ja sigui escrivint-lo, ja sigui
llegint-lo.
Us convido a que llegiu aquest número amb l’entusiasme que
es mereix, però sobretot, que el continueu llegint com heu fet
fins ara, perquè la seva dinàmica ens garanteix que hi haurà
molts més números, amb la mateixa qualitat i passió que s’hi
ha posat fins ara. Felicitats per aquest cinquantè número i
endavant! 

50 números d’El Full

Josep-Lluís Carod-Rovira
Secretari general d’ERC

Després de dos anys de mobilit-
zacions ja tenim una ordenança
que regularà la instal.lació d’an-

tenes. S’han superat força dificultats
producte de la mala fe de les empre-
ses de telefonia, que oferien diners
però amagaven els perills de contami-
nació, tot aprofitant-se en una primera
etapa de l’absència de normativa i,
posteriorment, afavorint-se d’uns
decrets governatius poc protectors de
la salut pública. 
Legitimats pel fet d’haver estat el Grup
Municipal d’ERC el primer a plantejar
l’afer a l’Ajuntament (conjuntament
amb el d’EUiA), volem manifestar la
satisfacció per la feina feta.
Certament, hem fet una passa enda-
vant. A partir d’ara les empreses de
telefonia hauran d’adequar-se,
almenys, a un mínim de requeriments.
A pesar de l’aprovació d’algunes
al.legacions presentades pel nostre
Grup Municipal, ERC es va abstenir en
la votació, perquè no n’han estat
acceptades algunes de prou impor-
tants, d’entre les quals no impedir que
sigui possible col.locar una antena de
telefonia en un edifici inclòs en el

Catàleg d’Edificis Històrics; que no
s’hagin incorporat experiències, com
ara la de l’Ajuntament de Barcelona,
d’instal.lació a les antenes (a càrrec
de l’empresa operadora) d’un sistema
de mesura de la radiació durant les 24
hores del dia que remeti la informació
a una central de dades; o que no s’ha-
gi forçat la retirada d’algunes de les
antenes més problemàtiques (les que
són més a tocar d’escoles o d’habitat-
ges, per exemple).
Una darrera raó fonamentava la nostra
abstenció: una aprovació unànime de
l’ordenança hagués ofert una imatge
pública de plena normalitat i hagués
estat susceptible de ser publicitada
com si el “problema” de les antenes
hagués deixat d’existir. 
I res més lluny de la veritat. Tan sols
hem fet la primera etapa. El repte per
assolir fer compatible l’ús del telèfon
mòbil i la salut pública encara no s’ha
assolit. I aquest és el nostre objectiu
com a oposició: controlar l’aplicació de
l’ordenança aprovada per part del
govern municipal i collar-lo (mitjançant
noves propostes i mobilitzacions) per-
què es vegi obligat a millorar-la. 

Antenes de telefonia mòbil
Final de la primera etapa: ja tenim ordenança municipal
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des de l’Ajuntament
Joan Tardà
Regidor d’ERC

El Grup Municipal d’ERC ha fet arribar, a través d’una
carta, a la resta de Grups Municipals una proposta
d’actuació (per tal que incorporin les correccions que

creguin convenients) per presentar col.lectivament, a ser
possible en la sessió del Plenari Municipal del mes de
setembre, una moció conjunta d’acords sobre la plaça de
l’Església de Santa Maria. 
Els punts bàsics de la proposta d’ERC giren, en primer
lloc, al voltant de la necessitat que la plaça sigui inclosa
en el Catàleg del Patrimoni Històric (condició indispensa-

ble per preservar-la per sempre més segons l’estil i dis-
seny amb què fou urbanitzada). En segon lloc, ERC plan-
teja que s’inclogui una partida en els pressupostos de
l’any vinent (la redacció dels nous pressupostos s’inicia-
ran ben aviat) per tal d’endegar les obres en el 2003 i,
finalment, que es dugui a terme de forma immediata el
compromís adquirit pel Govern, a petició d’ERC, de res-
tauració del Monument a l’Arbre, inaugurat l’any 1960,
que presenta un estat molt lamentable. 
Ja us tindrem informats. 

Després de reclamar la seva voluntat de servei
públic, raó per la qual havia aconseguit que el con-
junt de l’Ajuntament li donés suport perquè la

Generalitat li aixequés la prohibició de l’any 1999 de con-
tinuar emetent (finalment reeixida), el propietari d’Aquí
Televisió, Rafael Lebrón, ha venut l’emissora a Radio Tele-
Taxi. Anys enrere, aprofitant el buit legal existent, el pro-
motor d’Aquí Televisió havia tingut la iniciativa de posar en
funcionament aquesta emissora, tot esperant que els fets
consumats el situessin en una bona posició a l’espera de
la llei catalana que ha de regular les concessions. 
Aquesta situació d’excepcionalitat, així com les afinitats
polítiques entre el PSC i el personatge en qüestió, havia
creat durant anys un statu quo caracteritzat per una reci-
procitat d’interessos. A l’empresa li convenia la “protec-
ció” de l’Ajuntament (el canal 54 podia ser pretès per
l’Ajuntament) i al Govern de la ciutat l’existència d’Aquí
Televisió li era profitosa políticament, alhora que li “estal-
viava” haver de posar en funcionament una televisió públi-

ca municipal. 
Ara, el senyor Rafael Lebron, als seus amics socialistes,
els ha deixat a l’estacada.  
El que ara cal és actuar contra aquesta mena d’aprofitats.
Almenys, això és el que considerem la gent d’ERC que
també vam pecar d’ingenus en demanar la suspensió d’e-
missió per part de la Generalitat. És per això que ja vam
presentar una moció, que fou acceptada pel conjunt de
Grups Municipals, en què es reprova “la desconsideració
envers l’Ajuntament mostrats per part d’Aquí Televisió en
no haver informat de la interrupció de les emissions i de
l’operació de venda duta a terme”. A més, també s’aprovà
la segona proposta d’ERC de procedir a una convocatòria
dels Grups Municipals “per tal d’assolir una línia d’actua-
ció de defensa dels interessos de la ciutat” i de
l’Ajuntament, com ara (segons proposa ERC) demanar al
Consell de l’Audiovisual de Catalunya un pronunciament
sobre la validesa de venda i de l’ocupació del canal
esmentat. 

El país dels espavilats: AQUI-TELEVISIÓ venuda a RADIO TELE-TAXI 

Se sol.licitarà al Consell de l’Audiovisual de Catalunya que es pronunciï sobre la legalitat de la venda 

L’Exposició Permanent de la Història de Cornellà a Can Suris

L’alcalde es compromet a estudiar la proposta-projecte d’ERC

La Plaça de l’Església urgeix una actuació immediata

ERC resta a l’espera del que respondran la resta de Grups Municipals

En el Plenari Municipal de
juliol, ERC presentà la pro-
posta d’instal.lació d’una

Exposició Permanent de la
Història de Cornellà a can Suris,
edifici situat a la carretera de
Sant Joan, propietat municipal, on
s’ubicarà un equipament relacio-
nat amb la telemàtica i les noves
tecnologies. 
El document argumenta que cal
de disposar d’aquest àmbit
pedagògic sobre la història de
Cornellà perquè els cornellanencs/ques (i sobretot els
nous residents) puguem interpretar fàcilment l'evolució
de la ciutat i, per tant, fomentar l’autoestima col.lectiva
i el sentit de pertinença a Cornellà. La proposta no rei-
vindica allò que tradicionalment es considera un museu

(dipòsit d'objectes antics o
singulars). Ans al contrari,
s’hi destaquen característi-
ques modernes i funcionals
com ara la interactivitat i el
didactisme, d’acord amb la
destinació futura de Can
Suris com a parc telemàtic. 
Que en aquest espai conver-
gís la irradiació de la història
de la ciutat amb la funció prin-
cipal a què serà destinat com
a centre divulgador dels recur-

sos relacionats amb la societat del coneixement i de la
informació aproparia l'anàlisi històrica de la ciutat a les
noves tecnologies i permetria modernitzar la percepció de
la història per part de les noves generacions. 
L’alcalde va afirmar que estudiarà la proposta d’ERC.

Una exposició permanent per transmetre la història 
de la ciutat
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Per segon any, el primer dissabte
d’octubre Cornellà rebrà el
Correllengua. Enguany, però, els

organitzadors comptem amb l’adhesió
de l’Ajuntament que s’hi ha adherit a
proposta d’ERC, fet que ha de suposar
poder donar major rellevància a les
activitats programades. 
Aquest serà el sisè any que l’associa-
ció CAL (Coordinadora d’Associacions
per la Llengua) organitzarà el
Correllengua arreu dels Països
Catalans. Els objectius del
Correllengua són clars: reclamar un
major ús de la llengua i que la ciutada-
nia en prengui consciència, així com la
seva unitat i oficialitat.
El Correllengua consisteix que al pas i

arribada de la flama pels pobles i ciu-
tats s’organitzen activitats de caire
lúdic i culturals, tot recordant que el
Correllengua és un símbol que mostra
la necessitat de treballar tots plegats
per tal que la llengua catalana ocupi el
lloc que li pertoca a la societat.
Aquest any el Correllengua s’ha iniciat
el 7 de setembre a Rià (Conflent) i aca-
barà el 9 de novembre a Perpinyà
(Rosselló).
La Comissió Correllengua-Cornellà
2002 té previstes les activitats per al
dia 5 d’octubre, actes dels quals tin-
dreu coneixement mitjançant la propa-
ganda que s’editarà.
Participeu-hi!

Correllengua 2002
A petició d’ERC, l’Ajuntament acorda

adherir-se al Correllengua de Cornellà

L’organització del Correllengua-
Cornellà 2002 fa una crida al con-
junt de la ciutadania perquè es

converteixi en voluntaris lingüístics
per ensenyar català parlat als immi-
grants estrangers residents a Cornellà
que en tinguin interès. 
La idea consisteix a entrar en contac-
te, a través de l’organització i el pro-
fessorat dels cursos de llengua cata-

lana (Consorci de Normalització
Lingüística –Plaça dels Enamorats),
amb els ciutadans i les ciutadanes
estrangers que ja han fet algun curs
de llengua catalana per tal d’oferir-los
la possibilitat de dur a terme pràc-
tiques de català oral (tan sols
conversa). 
Tal com es desprèn de les normes
d’organització elaborades pel

Correllengua-Cornellà 2002, el volun-
tari/a lingüístic s’ha de comprometre
a dur a terme un mínim d’una hora de
conversa setmanal amb la persona
adjudicada, amb la qual acorda lloc i
horari. 
La campanya Voluntariat Lingüístic té
previst de presentar-se en públic a les
primeries d’octubre durant els actes
del Correllengua.

EL REPTE DEL CORRELLENGUA A CORNELLÀ PER AL 2003
Crida als ciutadans de Cornellà que participin com a voluntaris lingüístics per

fer una hora de conversa en català als immigrants estrangers

Dissabte, dia 28 de setembre a les 21 hores, 
a la Sala-Teatre del Patronat Cultural i Recreatiu

Mossèn Jacint Verdaguer, 52

Sopar celebració de l’edició del nº 50 d’El Full de Cornellà
Parlaments de: Joan Puigcercós (Diputat al Parlament Espanyol)

Jordi Carbonell (President d’ERC)
Preu: 15 q Telèfon de contacte: 93 377 03 70



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 50  setembre 2002

Posa’t el CAT

Com sabeu, l’any 2000 el govern del PP
va modificar les característiques de les
plaques de matrícula. Aleshores, ERC,

a través de la fundació Josep Irla va
iniciar la campanya “Posa’t el CAT”.
Avui per avui ja es porten reparti-
des 100.000 enganxines CAT
arreu dels Països Catalans i es
continua oferint informació telefò-
nica i assessorament jurídic a
totes les persones que en els
sol.liciten.
Durant aquests dos anys hem
tramitat 121 denúncies, la
majoria interposades per la
Guàrdia Civil (60%, mentre
que els Mossos 14% i les
guàrdies urbanes el 26%).
Ara, després de dos anys de campanya,
podem dir que els catalans i les catalanes

podem circular per Catalunya amb l’enganxi-
na CAT sense haver de pagar una multa grà-
cies al suport de la Fundació Josep Irla.

Atenció: 
En el cas que sigueu denunciats,
només cal que ens feu arribar l’original
de la denúncia amb una fotocòpia del
DNI. Nosaltres procedirem a tramitar els
escrits d’al.legacions i recursos i final-
ment, en el supòsit que s’hagi de pagar
la multa, la Fundació Josep Irla es farà
càrrec de l’import a abonar (gràcies al
fons constituït amb les aportacions dels
representant polítics d’ERC i els ajuts
populars). L’única condició que cal que
acompliu és el compromís de fer-nos arribar
amb la major brevetat possible qualsevol
notificació que rebeu de l’administració san-
cionadora.

Consulteu la web
d’ERC-Cornellà:

www.esquerra.org/cornella

Tal com és conegut, la campanya “Un
país, Una bandera” és una crida a tots
els ajuntaments de Catalunya perquè el

dia 11 de Setembre, Diada Nacional, única-
ment es posi a l’asta del balcó dels ajunta-
ments la bandera catalana com a únic sím-
bol de la nostra nació. Totes les nacions del
món tenen dret a utilitzar els seus símbols
lliurement (desgraciadament l’article 4 de la
Constitució Espanyola impedeix als catalans
d’utilitzar lliurement la senyera).

Seguiment de la Campanya
Dels 946 ajuntaments del país, enguany han

estat 834 els que tan sols han hissat la ban-
dera catalana; 59 (d’entre els quals el nos-
tre) han hissat la catalana i l’espanyola; 10
cap i dels 43 restants no tenim dades. 
Cal dir que a la comarca del Baix Llobregat
són 17 els ajuntaments que només han
col.locat la bandera catalana
(Esparreguera, Castellví de Rosanes, Sant
Joan, Sant Vicenç, Olesa, Sant Feliu, etc,).
D’entre aquest ajuntaments, n’hi ha de tots
colors (menys dels PP, és clar). N’hi ha amb
govern socialista (quina enveja!), conver-
gent, d’Iniciativa i d’altres amb presència
d’ERC.

“Un país, Una bandera”
Enguany l’alcalde Montilla tampoc no ha acceptat la

proposta d’ERC

En la política ja n’hem vist de tots colors. No
obstant, no ens sabem avenir que una per-
sona, que coneix com som de fa molts anys,
escrigui en la revista de l’Ajuntament (juliol
2002) i en l’apartat reservat al seu Grup
Municipal “...a la nostra població s’està ins-
tal.lant un discurs populista sobre la immi-
gració demagògic i irresponsable en vincular
immigració i delinqüència o inseguretat”, “si
els partits polítics no volguessin canviar
drets per vots” i d’altres comentaris d’a-

questa mena, fent referència a ERC i comen-
tant un article anterior del nostre regidor
Joan Tardà (juny 2002).
No ens ho expliquem gens ni mica, ni sabem
a què atribuir-ho. Nosaltres desitgem pensar
que tot plegat és producte d’una lectura
errònia de l’article. Perquè si no fos així,
hauríem de pensar que el mòbil ha estat la
mala fe. Mala fe absoluta, perquè hi ha
temes amb els quals no s’hi val a jugar ja
que s’acaba ofenent profundament.

COMUNICAT
ERC sol.licita públicament a la tinent d’alcalde 

d’Iniciativa Carmen Romero que tingui 
l’honradesa de demanar disculpes 


