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Qui no comparteix el projecte d’Aznar és sospitós. L’ABC
va difondre informacions manipulades per vendre com
un crim el que va ser una gestió de J. Lluís Carod-Rovira

per a fer conèixer a l’independentisme radical basc la nostra
repulsa als assassinats. ERC va fer el que  haurien d’haver fet
partits amb responsabilitats de govern si haguessin seguit el
clam dels milers de catalans en la manifestació de dol per
l’assassinat d’Ernest Lluch: anar i fer fer arribar el missatge:
“No més morts” i “Sí a la negociació política”. 
És cínic acusar  ERC de voler  dialogar per a que s’acabi la
bogeria. Hem de preguntar a Aznar i  a Zapatero si estan dis-
posats a reconèixer  el dret dels bascos a decidir el seu futur,
sense l’amenaça de l’ús de la força de l’Estat. Perquè si no

és així, el joc està clar: uns continuaran assassinant en nom
de la independència d’Euskadi i els altres preferiran sacrificar
víctimes en nom de la unitat d’Espanya. 
La jugada del PP ha quedat, però,  al descobert. Atacar  ERC
com a punta de l’iceberg de la massa catalanista i democrà-
tica del nostre país i posar PSC i CiU contra les cordes per tal
que desfilin al pas de l’oca dels exèrcits prussians d’Aznar.  I
preferència del PP (ho deia el mateix ABC sense cap vergonya)
per un futur govern de la Generalitat CiU-PSC per sobre de
qualsevol altra combinació amb ERC. 
De fet, un futur govern CiU-PSC garantiria al PP la posició
subalterna de la Generalitat per causa de les  debilitats con-
servadores dels convergents i de les sucursalistes del PSC. 

Al pas de l’oca
Josep Huguet
Diputat d’ERC al Parlament de Catalunya

Després de tres anys d’insistències i denúncies, i
d’haver rebut com a resposta la negativa i la mofa
per part del Grup Socialista, les coses comencen a

canviar. Finalment ja gaudim d’un text legal aprovat pel
Parlament de Catalunya que deixa dit (article  43 de la
nova Llei de Règim Local) que els ajuntaments han de gau-
dir d’un reglament que garanteixi l’ús i la participació de
tots els Grups Municipals en les revistes i butlletins muni-
cipals. Tenim, doncs,  el marc legal que permetrà acabar
amb el caciquisme dels alcaldes (siguin socialistes, con-
vergents o republicans, tant se val) que no volen entendre
que els ajuntaments democràtics són constituïts per  tots
els representants legítims del poble (se situïn en el govern
o en l’oposició) i no pas només pels que tenen la respon-
sabilitat de governar. 
S’ha d’acabar, doncs, amb el que passa en l’actualitat: el
Cornellà Informa tan sols fa referència a l’acció del Govern

i (per exemple) sempre silencia el criteris, els posiciona-
ments, les votacions i els suggeriments de l’oposició. ¿O
és que els quasi 11.000 cornellanencs que van votar llis-
tes electorals que són a l’oposició (enfront del 19.000 que
votaren PSC) no tenen dret a conèixer i, alhora, a saber
què fan els seus representants?
ERC va demanar a l’alcalde que nomenés una Comissió
per redactar el Reglament que marca la llei. PSC i IC van
votar en contra. La nostra proposta, lògicament, va sortir
derrotada per la majoria absoluta. Però d’alguna cosa
devia servir perquè l’alcalde tampoc no va afirmar que no
el farien, el Reglament. 
Som a l’espera. Nosaltres vam deixar dit públicament i de
manera solemne que, com que estem convençuts que no
diem cap mentida i creiem que som  davant d’una qüestió
de principis, si no ho tiren endavant anirem als tribunals.
Però, tant de bo, que  això no hagi de passar. 

ERC exigeix a l’Alcalde l’acompliment de la nova llei local perquè el
“Cornellà Informa” deixi de ser la veu exclusiva del govern de la ciutat

L’Ajuntament accepta públicament que arreglarà la Plaça de l’Església

Joan Tardà
Regidor d’ERC

des de l’Ajuntament

En la sessió del Plenari Municipal del mes passat es va
discutir una moció presentada per ERC (signada conjun-
tament amb CiU i EUiA) que demanava la urgent actua-

ció de l’Ajuntament en la restauració de la plaça de l’Església
donat el seu lamentable estat actual. Efectivament, la plaça
presenta moltes deficiències: deteriorament dels materials,
abandonament i desperfectes en el brollador, desaparació
d’ornaments i ceràmiques originals, etc.). 
El Govern de la ciutat  va anunciar en el transcurs de la

discussió que es durien a terme (ben aviat)  obres de
millora i restauració (tal com exigia la moció), però no va
especificar l’abast del projecte i actuació. El Govern
també va informar  que en cap moment s’havia especulat
amb la possibilitat de construir una nova plaça. No obs-
tant, va votar en contra de la demanda d’ERC de sol.lici-
tar l’informe tècnic i històric convenient per obrir un expe-
dient que pogués concloure amb la inclusió de la plaça en
el Catàleg Històric i Arquitectònic de la ciutat.
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entrevista

Té 72 anys i porta a la mirada la
infinita tristesa de les persones
que han conegut el camí de l’exili,

barrejada però, amb una espurna d’a-
quella il·lusió que caracteritza els
homes que es belluguen moguts pels
grans ideals. És fill de La Vajol, un petit
poblet molt a prop de La Jonquera. “És
el més petit de l’Alt Empordà, però
també és el que es troba a més alça-
da”, diu en Miquel amb l’orgull d’aquell
que se sap estimat i estima profunda-
ment la seva terra.
Alcalde d’ERC entre 1979 i 1999, el
seu primer objectiu fou superar una
situació de retard històric: “El pobles
petits han estat sempre deixats a la
mà de Déu. És per això que la nostra
gran obsessió va ser buscar un motiu
que permetés situar La Vajol en el
mapa”.
I el va trobar en els seus mateixos
records. En els seus i en els de moltes
altres persones del poble: “per La
Vajol, el dia 5 de febrer de l’any 1939
passaren camí de l’exili els seguicis

del president Companys i del lehenda-
kari Aguirre; poques hores abans ho
havia fet el cap del govern espanyol
Juan Negrín procedent del mas Barris,
darrer estatge del seu govern.
Després el pare i jo mateix també
passàrem a França. Recordo com si

fos avui, al petit poble de Les Illes, a
l’altra banda de la frontera, on s’havien
reunit prop de 50.000 exiliats espan-
yols i catalans, el president Companys
assegut sobre una pedra, amb el
característic mocador a la butxaca de
l’americana i el barret a la ma”.
L’any 1979, quan en Miquel ja era alcal-
de, al coll de la Manrella, molt a prop
del lloc per on Companys passà a
França, aixecaren un monument d’ho-
menatge al president i, a través d’ell,
als milers de republicans que fugiren
del terror franquis-
ta: “Carregàrem les
pedres i els mate-
rials per un camí de
carro, amb l’oposi-
ció i les dificultats
que ens posava la
Guàrdia Civil, fins
que l’any 1981
vàrem poder inau-
gurar el monument.
Ara organitzem visi-
tes comentades i

un cop a l’any
hi celebrem
un acte públic
que reuneix persones vingudes de
totes les comarques”.
Durant aquells primers anys de
tasca entraren amb contacte amb
els fills de Clara Ballester, segona
muller del president Companys i
tutora de Lluís, el fill malalt del pri-
mer matrimoni del president.
Producte d’aquella relació “ens
oferiren donar a La Vajol diversos
documents, quadres i objectes
que la família guardava, però
nosaltres vàrem creure oportú
que aquest fons fos cedit a la
Generalitat, per tal que fos cone-
gut i posat a l'abast de tothom”,
explica en Miquel, que es mostra
dolgut amb la Generalitat perquè
“després de tants anys encara no
sabem què s'ha fet d'aquest fons
i on es guarda. De totes maneres
–continua explicant- el que més em
va doldre va ser l'incompliment

del compromís de la Generalitat de fer-
se càrrec del trasllat de les despulles
de la vídua i el fill del president a
Catalunya. Després de molts precs al
govern de la Generalitat, finalment va
haver de ser l'Ajuntament de Barcelona
qui assumís aquest compromís”.

També ens parla de la famosa mina
Canta o “mina d'en Negrín”, que el
govern de la República expropià l'any
1937 a la família d'en Miquel per a
guardar-hi objectes d'art i dipòsits d’or
i argent: “arribaren carrabiners i minai-
res de Cartagena i construïren un bún-
ker a l'entrada i una càmara cuirassa-
da a l'interior”. Fa uns anys en Miquel
Giralt i els seus companys de La Vajol
van iniciar un altre projecte per
instal·lar a la mina, la sèu d'un gran
museu que integrés la gran quantitat de

fotografies, documents i altres objectes
que havien anat recollint i van alçar un
esplèndid monument dedicat a la
memòria de l'exili. En aquest punt en
Miquel ens explica una altra de les
seves decepcions: “Malgrat tenir la
promesa d'una subvenció de 4,5
milions de la Generalitat, el monument
s'inaugurà l'any 2000, sense haver-la
cobrat, gràcies a un préstec personal
que jo mateix i altres companys enca-
ra estem pagant”. 
Es fa tard i hem de retornar a Cornellà.
Des del vidre de darrera del cotxe, con-
templo el Miquel i la seva companya
Montse ben plantats a la porta del seu
mas. Dono gràcies al destí per haver-
me donat l'ocasió d'haver conegut un
home amb la noblesa i ideals del
Miquel, mentre recordo les seves últi-
mes paraules en acomiadar-nos:
“Nosaltres seguirem treballant perquè
La Vajol tingui el seu museu de l'exili,
de tots els exilis del món, sobretot per-
què la gent jove aprengui a no oblidar i
pugui lluitar perquè no es repeteixin
mai més aquelles barbaritats. Aquest
és el llegat que volem deixar a la
humanitat i a la resta del món de La
Vajol estant”.

MIQUEL GIRALT I FERNÀNDEZ  
Al servei de la memòria dels exilis i de la pedagogia de l’antifeixisme 

Joan Fernàndez i Trabal

Miquel Giralt davant del monument en record de
l’exili de 1939

Monument a Lluís Companys al Coll de la Manrella (La Vajol)
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El passat dia 26 de setembre una
representació d’ERC es va reunir
amb dos membres de la Comissió

organitzadora del Correllengua-Cornellà
2002 perquè  ens expliquessin quina
tasca realitzen i quines activitats tenen
preparades per a aquest any.
Què és el Correllengua?  Quants anys
fa que s’organitza?
Edgar: Aquest any se celebra la sisena
edició, però a Cornellà serà la segona.
Es tracta d’organitzar un seguit d’actes
per tots els pobles per on passa una
flama, que representa l’element cohe-
sionador de la iniciativa.  
Raquel: Es tracta de recordar a tothom
que cal treballar perquè el català tingui
més presència social. Si no, d’aquí a
pocs anys, la llengua catalana haurà
desaparegut. 
Considereu que la situació del català a
Cornellà és d’extrema gravetat? 
Raquel: La veritat és que a Cornellà
tenim molts casos de discriminació i de
poc ús del català. Per exemple, en els
cinemes no es poden veure pel·lícules
doblades al català ni subtitulades. Per
no parlar de  la dificultat que un es
troba en els comerços quan demanes
en català. No  només que no et con-
testen en català, sinó que  molts cops
no saben ni què diantre demanes. 
Edgar: Doncs mira que els bars.... la
majoria d’ells tampoc no tenen la carta
en català. Amb això de la llengua es
donen situacions surrealistes. Fixa’t
per exemple en el cas de la denúncia
contra el rei per les declaracions que
va fer el 23 d’abril del 2001 en què
deia entre d’altres coses que “el cas-
tellà mai no havia estat una llengua
d’imposició”. El resultat de la denúncia
ha estat que l’han desestimada, però a
mes el fiscal ha considerat que haver-

la presentat implica un delicte d’injú-
ries i calúmnies al rei i, per tant,
sol·licita el processament de Jesús
Artiola, el jove que va ser el que la va
signar. 
Raquel: I ara resulta que li  poden
caure entre 6 mesos i 2 anys de presó.

Què hi ha previst per enguany a
Cornellà?  
Edgar: Aquest any intentem fer un pas
endavant gràcies que s’han adherit
moltes entitats de la ciutat. Estem pre-
parant un sopar a l’Orfeó Catalònia on
presentarem la campanya de volunta-
riat lingüístic, es llegirà el manifest del
Correllengua d’aquest any i després hi
haurà un concert de música tradicional
per ballar i fer gresca. Durant tota la
nit es podran tastar begudes tradicio-
nals catalanes i d’altres països del
món.
L’endemà hi haurà partits entre les
escoles de rugby del Cornellà, del
Barça i d’algun altre equip.

Segurament també hi hagi castells i s’i-
naugurarà una exposició d’art on el
tema central serà relacionat amb la
llengua catalana i la interrelació entre
els pobles a càrrec de l’escola d’art
Trazos del Centre Cívic de Sant
Ildefons.

Què perseguiu amb la  campanya del
Voluntariat Lingüístic?
Raquel: Es tracta d’aconseguir mobilit-
zar desenes de ciutadans de Cornellà
que aportin una hora setmanal del seu
temps per donar conversa en català a
un immigrant que tingui interès per
conèixer el català. Res de català escrit,
tan sols parlar. Una hora a la setmana
on ells vulguin  i en l’horari que pactin.
Comptem amb l’ajut i la participació
del Centre de Normalització Lingüística
de Cornellà.  Si aconseguim tirar enda-
vant aquesta experiència, crec que hau-
rem fet un pas endavant molt impor-
tant. Ara només cal que tothom prengui
consciència i es posi a treballar. 

Correllengua - Cornellà 2002
Raquel Albiol i Edgar Valverde ens parlen dels actes d’aquest any 

Dimarts, dia 15 d’octubre, a les 21 hores
a la plaça Lluís Companys de Cornellà de Llobregat

ACTE DE RECORD I HOMENATGE AL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS
EN EL 62è ANIVERSARI DEL SEU AFUSELLAMENT 

PER PART DE L’EXÈRCIT ESPANYOL
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L’augment de víctimes  en acci-
dents de treball ha fet saltar  les
estadístiques.  Aquests accidents

de treball posen en evidència que la
precarietat, la subcontractació, la
manca de mesures de seguretat i la
falta d'intervenció de les administra-
cions  tenen efectes desbaratadors en
la salut i la vida dels treballadors. Som
davant d'un problema social, laboral i
de salut que exigeix  posar en marxa un
pla de xoc per assolir mesures contun-
dents i urgents.
CCOO proposa que el Parlament de
Catalunya aprovi un PLA CATALÀ PER A
LA PREVENCIÓ I LA SALUT EN EL TRE-
BALL de 60 punts amb l’objectiu de
potenciar polítiques de prevenció a les
empreses i  de millora de la qualitat de
l’ocupació,  aprofundir  en el  segui-
ment de les causes  de les patologies
relacionades amb el treball i l’aplicació
de la normativa actual, així com incidir
en la cultura de la prevenció. 
Entre tots hem d’acabar amb les false-
dats que envolten la sinistralitat laboral.
Les lesions en el treball no són una

fatalitat del destí. Al contrari,  són per-
fectament evitables. D’altra banda, no
ens serveix la interessada búsqueda de
culpabilitats en els treballadors i treba-
lladores. Ja n’hi ha prou de desviar l’a-
tenció! És l’empresari, en primer lloc,
qui ha de crear un entorn laboral segur,
amb personal que hagi rebut la forma-
ció adequada, amb el corresponent pro-
cés d’adaptació al lloc de treball i en el
compliment de la normativa aplicable.
Escenari aquest, molt diferent de la rea-
litat actual marcada per la precarietat.
En el Baix Llobregat la pressió constant
de CCOO està donant els seus fruïts
amb la constitució de la Mesa de
Seguretat en el Treball, on estan repre-
sentades les principals organitzacions
sindicals i empresarials. Recentment,
també hem subscrit un conveni amb
els Ajuntaments de Barcelona,
Cornellà, Sant Feliu i El Prat amb la
finalitat de facilitar la supervisió direc-
ta, per part dels sindicats, de les
mesures de seguretat en les obres
públiques que les corporacions porten
a terme. 

Consulteu la web
d’ERC-Cornellà:

www.esquerra.org/cornella

Aurora Huerga
Secretària General de CCOO del Baix Llobregat

Les activitats de setembre d’ERC-Cornellà 
en fotografies

El company Xavier Masip fent lectura del Manifest 11 de Setembre en l’ofrena d’ERC

El diputat Joan Puigcercós adreçant-se als assistents

Sopar celebració del
número 50 d’El Full

Els accidents de treball 
no són una fatalitat del destí

Acte de la Diada


