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segona època

Poc a poc, avancem. El passat 7 de novem-
bre el Parlament de Catalunya va aprovar la
possibilitat de
crear el pis d’acolli-
da per a persones
que no tenen un
espai sociofamiliar
després de ser a la
presó.
Fa uns mesos la
Coordinadora con-
tra la Marginació ja
va evidenciar a la
mateixa seu del
Parlament aquesta
necessitat de cara
a millorar els recur-
sos socials que té
la ciutat de Cornellà per tal de poder oferir
sortides i integració a les persones amb pro-
blemes de marginació i que no disposen
d’habitatge.

ERC va prendre la iniciativa i ho va demanar
al Parlament. Finalment, i amb el suport de

tots els grups par-
lamentaris, la
Generalitat ha d’i-
niciar les actua-
cions necessàries
amb l’Ajuntament
per tal de poder
convenir les condi-
cions d’aquest
espai llargament
reclamat.
És una bona notí-
cia, ens hem de
felicitar, i molt
especialment a la
Coordinadora, per

aquest pas endavant. Ara es tracta de no
deixar que el tema s’oblidi i que les admi-
nistracions posin mans a l’obra. Felicitats
Cornellà!

SÍ del Parlament a la Casa d’Acollida
La proposta d’ERC ha estat  aprovada

Carme Porta
Diputada d’ERC al Parlament de Catalunya

Tal com  havíem reclamat els cent pisos de lloguer  de la
zona Alps havien d’ésser per a ciutadans de Cornellà.
Aquesta promoció d’habitatge de lloguer, la primera que es
fa a la nostra ciutat, és promoguda per la Generalitat en un
terreny cedit pel municipi. Consta de dos blocs. Un de 24
pisos amb façana de Víctor Pradera i un altre de 66 pisos
que donen al nou carrer Josep Duran.
Les obres ja estan força avançades, per la qual cosa ja ha
arribat el moment de posar-nos d’acord amb les condicions
per poder sol.licitar-ne un.
Com a signants del Pla d’Habitatge, a ERC, ens plau donar-
vos a conèixer les dades, a partir de les quals pugueu valo-
rar  si us convenen.
Dels 100 habitatges, 11 han estat reservats per a les per-
sones grans  residents en habitatges afectats per les obres
del trambaix amb menys disponibilitat econòmica.
Dels 89 restants, 44 seran per a persones menors de 30
anys, els quals podran aspirar a un contracte d’un màxim de
5 anys improrrogables, perquè entenem que aquests pisos

s’han de convertir en plataformes per a que els joves s’in-
dependitzin dels pares. Per poder accedir-hi, aquests joves
menors de 30 anys, hauran de tenir un sou situat entre 1 i
3,5 el salari interprofessional.
Dels 45 pisos restants, 10 seran destinats a persones
majors de 65 anys i els altres –35 habitatges- per a ciuta-
dans de més de 30 anys, el sou dels quals resti comprès
entre 1,5 i 3,5  el salari interprofessional. I tots ells seran
contractats per quatre anys prorrogables fins a un màxim de
25.
L’adjudicació es farà mitjançant sorteig cap al mes d’abril
aproximadament. Els preus dels lloguers oscil.laran entre les
180 i 240 euros (30.000 i les 40.000 pta.).

ATENCIÓ: Estigueu també atents a la informació que donarà
el Cornellà Informa sobre els pisos que s’estan construint a
la zona de Can Suris inclosos en el Pla d’Habitatge, el 10 per
cent dels quals són de lloguer, tal com ERC va posar com a
condició per signar el Pla d’Habitatge.

Comunicat de la
Secció Local

d’ERC
Rebuda amb molta satis-
facció la iniciativa de la
diputada Carme Porta, que
ha conduït al pronuncia-
ment favorable de tots els
Grups Parlamentaris,  ara
ens toca convèncer els
socialistes d’aquí, els de
l’Ajuntament (que els del
Parlament ja hi han votat a
favor). Entenem que s’obre
una nova etapa i que la
seva tradicional oposició al
projecte serà superada. És
per això que, el Grup
Municipal d’ERC presen-
tarà una proposta d’inclu-
sió d’una partida en el
pressupost municipal de
l‘any 2004, a partir de la
qual exigir al Govern de la
Generalitat que actuï d’i-
gual manera en els seus
pressupostos i, així, fer
possible i realitat allò a
què s’han compromès en
el Parlament.  

S’ha aconseguit: Els 100 pisos de lloguer de la zona Alps 
seran, tots,  per a ciutadans de Cornellà

D’aquí a pocs dies s’obrirà el termini de sol.licituds  (estigueu alertes!)

Carme Porta defensant la proposta d’ERC
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El passat agrícola de
Cornellà existeix encara
avui dia a la zona baixa

del terme municipal. És un
bocí de la ciutat que ha man-
tingut el paisatge caracterís-
tic d’hortalisses i fruiterars
típics de  la vall Baixa del
Llobregat
Al valor històric de ser el
darrer espai agrícola de
Cornellà, hi hem d’afegir un
altre: el que li dóna la proxi-
mitat al casc urbà. Tenim a
tocar dels nostres barris una
oportunitat única per salvaguardar un
espai que pot ser una font de coneixe-
ment, de la qual es poden aprofitar
molts cornellanencs: horts-jardins agrí-
coles urbans per a l’esbarjo de la gent
gran i per a l’educació dels escolars,  i
parc de lleure (articularia el conjunt de
les hortes) per a gaudi de tot el veïnat.
Certament, tres possibles utilitzacions
molt més enriquidores des del punt de
vista de la pedagogia medioambiental
que no pas la d’urbanitzar a qualsevol
preu.

Ciutats com Sabadell, Mollet i
Terrassa en tenen
La proposta d’horts urbans no és ori-
ginal ni és una troballa d’ERC de
Cornellà, però sí que volem contribuir
a fer-la possible a la nostra ciutat.
Ajuntaments amb govern de tots
colors (PSC, IC, CiU i ERC) en tenen,
d’horts urbans. Per què no a Cornellà?
Des de Cornellà ens hem desplaçat a
Sabadell per veure’n de prop el funcio-
nament i  gestió. Josep Maria Civis,

tinent d’alcalde d’ERC d’a-
quella ciutat d’alcaldia
socialista, és el responsable
de la regidoria de Medi
Ambient. Ha estat ell qui ens
ha explicat com funcionen
les hortes urbanes, associa-
des a la recuperació del riu
Ripoll, des de 1995. Hem
passejat, també, per
Sabadell i hem observat
com els horts, dividits en
parcel.les, conviuen a tocar
de la ciutat. Són horts ben
organitzats i endreçats. Els
veïns s’hi passegen per un
camí que els connecta. 
La feina continua: ja tenen
un altre projecte d’ordenació
d’horta a la zona de can
Roqueta de 19 hortalons de
180 metres quadrats cadas-
cun, caseta de servei per a
guardar eines i bassa per al
reg. 
La passejada pel parc d’hor-
ta del riu Ripoll ha acabat
amb la visita a una horta
escolar, de la qual fan ús els

col.legis de la ciutat. Veïns
dels edificis dels voltants
ens expliquen com ha guan-
yat en qualitat de vida el
barri amb la zona recuperada
i el  goig que fa de veure la
canalla plantar i collir els
fruits de la terra.

Per què no a Cornellà?
El projecte d’una horta urba-
na a Cornellà no és impossi-
ble (a Sant Joan Despí,
l’Ajuntament socialista
també ho té previst). Només

cal la voluntat política del govern de la
ciutat (PSC-IC) per dur-lo a terme. Una
proposta que, un Ajuntament que es
diu d’esquerres, hauria, almenys  de
rumiar i estudiar a fi de fer realitat el
Cornellà Sostenible, que és el darrer
objectiu de l’auditoria ambiental muni-
cipal de Cornellà, la qual no serà pos-
sible sense un gir en la política urba-
nística i medioambiental que realitza
el nostre Ajuntament. 
Sortosament, al nostre terme munici-
pal encara hi ha algunes parcel.les lliu-
res que poden fer-ho possible. En con-
cret, en referim a les situades per sota
de l’avinguda del Baix Llobregat a
dreta i esquerra de la carretera de
Sant Boi. Segons el Pla General
Metropolità una d’aquestes parcel.les
és qualificada com a espai per a equi-
paments de nova creació d’àmbit
local; l’altre, té la destinació d’equipa-
ment de nova creació d’àmbit metro-
polità.
Aquesta proposta d’horta urbana esta-
ria plenament encabida en el Pla
Territorial General de Catalunya, pri-
mer instrument jeràrquic en l’ordena-
ció urbanística del territori a
Catalunya, que (resumint) proposa
suportar l’equilibri territorial del país
amb la potenciació del sistema de ciu-
tats i llur connexió mitjançant infraes-
tructures, xarxes territorials i espais
naturals necessaris per a un desenvo-
lupament sostenible del  país.
De connexions estem bé a Cornellà:
metro, carrilet, Renfe, bus, Ronda de
Dalt... fins i tot veurem passar el TGV.
Ara bé, d’espais on gaudir la natura,
NO!

Jordi Flores Josep Pidelaserra

Horts urbans de Sabadell

Els jardins agrícoles, 
un nou concepte d’equipament cultural

La zona del riu que encara resta verge, un espai per fer-los possible a Cornellà

terreny per a equipaments
de nova creació d’àmbit

local on podrien ubicar-se
els Jardins agrícoles 
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Arran d’una interpel.lació d’ERC, l’alcalde
es compromet a millorar el control i la

informació de les obres  als carrers

Arran de la presentació d’una moció en la sessió
plenària del mes d’octubre, l’alcaldia es va compro-
metre a millorar el control de les obres que es fan a

la via pública i la informació que els ciutadans n’han de
tenir. En l’actualitat, moltes de
les obres presenten dèficits pel
que fa a la seguretat de vianants
i vehicles i, a més, s’allarguen
molt en el temps, la qual cosa
provoca molèsties excessives als
veïns. És per això que se
sol.licità a l’Ajuntament que con-
tracti les obres amb més rigor
respecte  als terminis que conce-
deix a les empreses, fet que les
obligaria a destinar-hi un major
nombre de treballadors. D’altra
banda, també es reclamava que
l’Ajuntament controli amb més
cura la qualitat dels treballs i les
condicions de precarietat i inse-
guretat que sovint presenten les
obres (pas de vianants, senyalit-
zació nocturna, instal.lació de
tanques mòbils o fixes, etc,).
Les properes obres a República Argentina, Ramoneda,
Sant Jeroni, etc, confirmaran o desmentiran el compromís
de l’alcalde.

Joan Tardà
Regidor d’ERC

des de l’Ajuntament

Les obres als carrers Martí i Julià,
Campoamor, Miquel de Roncalí, etc...

Sembla que les protestes han provocat una certa
acceleració de les obres. El Grup Municipal d’ERC
va demanar explicacions al  govern de la ciutat

sobre l’estat de les obres i els terminis d’acabament.
Segons les explicacions donades, la primera fase ha d’a-
cabar-se abans del 15 de desembre i la segona al febrer
de 2003. El tinent d’alcalde Martínez Flor s’ha com-
promès a comunicar  aquestes dates per escrit als veïns,
així com d’informar sobre els problemes (segons paraules
seves) “que han estat al transcurs de l’obra”.

L’Ajuntament restaurarà
la Plaça de l’Església

Tal com hem informat en números anteriors, el Grup
Municipal d’ERC presentà la proposta de procedir a
executar obres de remodelació de la plaça de

l’Església. En concret, l’Ajuntament procedirà a arrebos-
sar tot allò   malmès de la part externa de la plaça i es
reposaran els testos  que hi ha sobre els pilars. La font
serà restaurada i se’n conservarà l’estructura original i el
brollador tornarà a funcionar. En l’actualitat ja s’està cons-
truint una còpia del  Monument  a l’Arbre de l’any 1960.

La Confederació d’Empresaris, un any
després de la intervenció policial

Una corrua de testimonis ratifiquen davant del Jutjat
les declaracions efectuades davant de la Fiscalia
sobre les  relacions de Paz Dorado (president de la

Confederació) amb alts càrrecs del Departament de
Treball i sobre la falsificació de llistats d'alumnes en els
cursos de formació (vegeu El Full nº44 , febrer de 2002).
Tot això s’esdevé quan s'acosta el primer aniversari de
l’escorcoll efectuat per part de la policia a la seu de la

Confederació, així com de l'ad-
missió a tràmit de la querella
interposada per la Fiscalia de
Delictes Econòmics imputant Paz
Dorado i dues persones mes. 
S'han anat succeint  els informes
de la Policia Judicial adscrita a la
Fiscalia de Delictes Econòmics,
els quals han anat  concretant
amb detall els cursos ficticis  i
els noms dels alumnes que mai
no ho havien estat. Darrerament,
alguns d’aquests han començat
a comparèixer davant del Jutjat
d'Instrucció nº2 de Cornellà.
Paral·lelament, s'ha procedit a
oficiar, al Departament de Treball
que identifiqui  les persones que,
com a promotores, van exercir
les funcions d’inspecció, supervi-

sió i control de la Confederació d'Empresaris durant els
anys 1996-2000. 
També s'ha de destacar que alguns testimonis han decla-
rat que mentre treballaven per a  Paz Dorado havien
cobrat, alguns mesos, nòmines de la Confederació
d'Empresaris del Baix Llobregat; en  uns altres, de
l'Institut de Tècniques Empresarials de Catalunya i que
fins i tot algunes altres mesades provenien del Consell
Comarcal del Baix Llobregat. Paradoxalment, però, sempre
havien treballat en el mateix edifici de la Confederació.
Molts testimonis han reiterat l'assiduïtat de les visites del
diputat d'Unió Democràtica Fernandez Burgui a la seu de
la Confederació d'Empresaris i el seu interès en els temes
de formació.
L’acusació particular planteja la necessitat de prendre
una decisió en relació a les persones aforades i l’acumu-
lació de totes les actuacions judicials obertes actualment
amb el que s'ha vingut a denominar “cas Pallerols”. 
Us tindrem informats.

ERC reclama que les parades del Trambaix
a Cornellà incorporin el nom de la ciutat

El tinent d’alcalde Balmon es va comprometre a nego-
ciar amb l’Entitat Metropolitana dels Transport la
demanda formulada per ERC perquè  les cinc para-

des cornellanenques del Trambaix (Pedró, Ignasi Iglesias,
Cornellà-Centre, Les Aigües i Fontsantsa-Fatjó) incloguin el
nom de Cornellà, tal com ja s’aprovà de manera unànime
en el Plenari Municipal respecte a les  estacions del
metro. 
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El mes de gener –i al llarg de tot
el mes- el Castell de Cornellà
hostatjarà l’exposició “I obrirà

solcs l’esquerra catalana”, mostra
didàctica creada  per celebrar el 70è
aniversari de la fundació d’Esquerra
Republicana de Catalunya i contribuir

a difondre  la història del partit histò-
ric del republicanisme català des d’a-
quell any llunyà 1931 fins a l’actuali-
tat.  L’exposició, que  fou inaugurada
al Museu d’Història de Catalunya de
Barcelona, ja  ha recorregut diverses
ciutats del país.

Consulteu la web
d’ERC-Cornellà:

www.esquerra.org/cornella

Joan Molas i Boy
Tècnic del CNL de Cornellà de Llobregat

Exposició de la història d’ERC 
al Castell el mes de gener

Fa uns mesos morí a Cornellà el ciutadà cornellanenc
Josep Maria Garcia i Pelfort. Les dates del desgra-
ciat traspàs va comportar que molts dels seus

amics i conciutadans no poguessin participar en l’acte
de comiat. 
Fou un ciutadà molt arrelat a Cornellà, de fermes idees
republicanes i comunistes, i de sentiment profundament
catalanista, que sempre mantingué un encès esperit crí-
tic i rebel. Des d’El Full volem manifestar el nostre reco-
neixement a la seva memòria i transmetre  el  condol als
familiars. 

Recordatori de Josep Maria Garcia i Pelfort

Des d’El Full, l’any  1997  ja se
sol·licitava un compromís actiu
dels ciutadans per augmentar la

demanda de cinema comercial en
català. Després de cinc anys, la cosa
no ha millorat pas. Fins i tot s’han cre-
mat possibilitats d’accelerar el procés
amb una llei poc o gens adequada, si
més no en la seva aplicació.
D’altra banda, sempre hem sentit dir
que la llengua és un fet irrenunciable
per a la supervivència del nostre poble
o cultura. Però, això que ens volen fer
creure, és veritat? Tanta importància
té? Ens ho creiem i prou? O bé, només
fem veure que ens ho creiem?
Aquests interrogants no són gratuïts.
Perquè a la pràctica no hi ha resposta
prou significativa, ni en el cinema, ni en
el cas de les matrícules, ni en el de les
monedes, ni en el de les seleccions, ni
en el del peatges, ni...
Respecte al cinema, el nombre  d’es-
pectadors que el veuen en català és, a
hores d’ara, poc més del 2%, mentre
que Catalunya genera el 25% de la fac-
turació en entrades a  tot l’Estat i el
22% pel que fa a nombre d’especta-
dors. El mateix, quant a la cintes de

video. Si anem a un videoclub, ens
resultarà poc probable –o potser impos-
sible- de llogar-hi una cinta en català.
Es fa evident que l’única via per salvar i
millorar aquesta situació endèmica –i
qualsevol altra- és que ‘cada u es faci el
llit’; és a dir, promoure i aplicar aquell
esforç individual a què estem tan ave-
sats; però també, cansats. No hi ha
altre remei, hem de convertir-nos en els
subjectes actius de l’increment de la
demanda; perquè la política institucio-
nal a base de subvencions converteix
Catalunya en l’únic país europeu capaç
de subvencionar les multinacionals de
Hollywood.
Malgrat tots els entrebancs, cal ser
optimistes. Us anuncio un nou projecte
promogut des del Centre de
Normalització Lingüística de Cornellà
que funcionarà a partir del 14 de
novembre d’enguany: hi haurà cinema
en català cada segon dijous de mes en
el cine Pisa, amb 2  passis, de vespre i
de nit. La primera pel·lícula programada
ha estat ‘La vida és bella’ de Roberto
Benigni (14-11-02) i el dia 12 de desem-
bre es projectarà ‘Volverás’ d’Antonio
Chavarrias.

Els dijous, 
cinema en català al Pisa 


