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Cornellà
Natura,
campanya de maquillatge

El Parc de la Ribera, que ja s’havia remodelat el 2010, és un nou
exponent de la poca visió de model de ciutat de l’equip de govern
Raquel Albiol

Portaveu d’ERC a
l’Ajuntament de Cornellà

E

stem veient com últimament el govern socialista de la ciutat ha començat fer difusió de la campanya
Cornellà Natura. Una campanya que han
començat a difondre amb bombo i platerets i amb titulars com «Respira, ets a Cornellà Natura» i «Cornellà Natura, humanitzant la ciutat».
Cornellà Natura diuen que pretén «naturalitzar» la ciutat omplint-la de zones verdes, amb remodelacions d’avingudes i parcs
a la ciutat. Per fer això han establert uns
eixos o corredors verds, però realment s’han
limitat a remarcar o, simplement, pintar de
verd carrers o avingudes que ja travessen
la ciutat i que, a més, inclouen zones verdes
que no ho són, com les vies del tramvia, places dures de ciment, els camps de futbol de
Sant Ildefons i Almeda, etc.
Per explicar el projecte només hi ha un
vídeo al web municipal i l’exposició que
han ubicat temporalment a la plaça d’Europa. Reconeixem que és un primer pas i
la idea del projecte la podem compartir,
però es queda curta en la seva aplicació
i finalment sembla que és més aviat una
operació de maquillatge «verd» enmig de
l’aglomeració urbana que el PSC ha anat
desenvolupant totes aquestes dècades.
El seu concepte de natura és construir
dins de Can Mercader edificis nous mentre
deixen que els arbres emmalalteixin i mo-

rin; és no voler ampliar el parc agrari a la
riba esquerra del Llobregat, al sector Ribera-Salines, i pretendre construir-hi un barri
nou amb 2500 pisos més; és edificar pisos
al Pisa en comptes de fer-hi una zona verda;
és posar un parc escarransit, el parc de la
Ribera, remodelat dos cops en pocs anys,
enmig d’un centre comercial i un estadi de
futbol; és talar arbres i substituir-los per arbres esquifits que no fan ombra per tornar
a talar-los quan creixin…
Diuen que volen desenvolupar el projecte
Construint Consensos, amb participació ciutadana, quan els projectes ja els presenten
definits i ni tan sols escolten les propostes
dels grups municipals.
En resum, Cornellà Natura com a projecte és un bon concepte, però es queda en
l’aspecte més superficial: les zones verdes
haurien d’estar distribuïdes equitativament
per la ciutat i no per les perifèries; pinten
de verd la ciutat, amb diferents corredors,
però els corredors, per ser-ho, haurien de
connectar realment les zones verdes. Actualment no porten enlloc.
Nosaltres tenim clar que no volem edificar
fins a l’últim metre quadrat de Cornellà,
volem revalorar realment les zones verdes de la ciutat, ampliar-les i dignificar-les, i
no volem hipotecar la ciutat per a les futures
generacions, volem realment una ciutat més
amable i més verda. És evident que el nostre
model de ciutat no és el mateix que el del
PSC, i ens preguntem: realment tenen model
de ciutat? Realment saben cap a on volen
que evolucioni la ciutat? ♦

La reforma
del parc de la
Ribera

E

l mes d’abril es va inaugurar el parc de la
Ribera, que ja s’havia
reformat el 2010 arran de
l’obertura de l’Splau. Aquesta
nova reforma ha costat 420
mil euros i no ha deixat tothom content.
Aquesta reforma ha talat arbres que s’havien plantat feia
sis anys i ha redistribuït l’espai
en cinc usos diferents que, d’entrada, costen d’entendre, i que
deixa una mena de plaça-cruïlla sota la solana al mig del parc
que ara que arriba l’estiu anirà
molt bé per pendre el sol sense
anar a la platja…
Certament, tal com estava el
parc necessitava una rentada
de cara, però això no justifica
els 420 mil euros de cost —només explica la incompentència
del PSC, que sí que en justifiquen la reforma amb les paraules màgiques «Cornellà Natura»,
que és, bàsicament, una propaganda política, sense creure’s
realment el que significa naturalitzar i humanitzar la ciutat.

Les JERC retiren plaques franquistes
dels edificis de Cornellà
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es JERC de Cornellà de Llobregat hem iniciat
aquest abril una campanya de retirada de plaques franquistes dels edificis construïts en règim
de protecció oficial pel Ministeri de l’Habitatge de la
dictadura. En aquesta acció vam treure algunes plaques feixistes, i tenim previst continuar traient-ne
en les pròximes setmanes.
És intolerable que encara resti simbologia franquista a Cornellà i exigim a l’Ajuntament que compleixi la moció d’alcaldia, de novembre del 2015,
de realització d’actuacions amb relació a la Llei de
Memòria Històrica. La moció insta l’Ajuntament a
«iniciar el procediment, que estableix l’ordenament
jurídic, per tal de poder retirar els símbols franquistes de les façanes dels edificis en el nostre terme
municipal que encara estiguin col·locades, de ma-

Membres de les JERC retirant
una placa franquista a Cornellà

El dret a decidir,
una qüestió de democràcia

E

ls primers mesos d’aquest 2017 s’ha tornat a posar de manifest la qualitat democràtica dels partits amb representació a
l’Ajuntament de Cornellà, pel que fa al dret a
decidir. Al març ERC presentàvem amb CeCCpC i ICV-EUiA, a proposta de la Taula pel
Dret a Decidir de Cornellà, una moció de
suport al Pacte Nacional pel Referèndum,
que proposa arribar a un acord pactat entre
Catalunya i l’Estat per superar les dificultats
polítiques i els apriorismes i assolir un acord
que estableixi les condicions i les garanties
justes i necessàries per celebrar un referèndum reconegut per la comunitat internacional, vinculant i efectiu.
El PSC va votar-hi en contra, juntament
amb PP i C’s, i així es va rebutjar la moció.
Negar el dret a decidir és atacar el dret
de la ciutadania a votar pel seu futur; posicionar-se contra un referèndum és, sobretot, antidemocràtic. Perquè el nostre dret, el
nostre i el de tothom, és poder votar, tant
els del sí com els del no. Així ho va defensar l’Octavi Celma Ruiz, que fa poc ens ha
deixat i que al llarg de la seva vida va mantenir una posició callada però ferma per la
llibertat perquè cadascú pugui votar, sigui
l’opció que sigui.

La posició de PP i C’s no sorprèn a ningú, i
la del PSC últimament tampoc, i ens preguntem, què queda d’aquell PSC d’esquerres
i catalanista? Lamentem aquesta posició
adoptada contra els catalans i les catalanes,
contra la ciutadania de Catalunya. De què
tenen por?
Pel que fa a ICV-EUiA, plantegen que s’ha
de participar en un procés que defineixi el
model de societat que es vol, i quin tipus
de relació amb Espanya, però companys,
el referèndum ja és prendre una decisió de
quina relació volem la ciutadania de Catalunya amb Espanya. El model de societat
que volem és un altre debat i, a la vegada,
és indestriable de la lluita dels nostres drets
—treball, habitatge, educació o sanitat—.
Per aquest motiu ERC amb la campanya
«La República que farem» pretén definir
quin tipus de república volem de manera
oberta i participativa. I les persones, amb el
seu vot, ja es posicionen sobre el model de
societat. Per canviar aquest model ara ens
toca decidir, votar, posicionar-nos… i no quedar-nos en aquest aiguabarreig del sí però
no, no però sí. Ara és hora de mullar-se, ja
fa massa que es mareja la perdiu, sigueu valents, ara és el moment, no el deixem perdre!

nera que siguin retirats en un termini màxim d’un
any». Més d’un any després, l’Ajuntament tot just ha
començat a parlar amb alguns veïns.
Davant la desídia de l’Ajuntament socialista, la regidora d’ERC Raquel Albiol, en el passat Ple d’abril,
va lliurar a l’alcalde Antonio Balmón les plaques
retirades, i va tornar a exigir al govern socialista
que compleixi els acords del Ple.
Fruit d’una altra moció del 2015, impulsada per
l’Associació per la Memòria Històrica del Baix Llobregat, se substituiran les denominacions franquistes
dels carrers Almirall Vierna i Víctor Pradera pels
noms tradicionals i populars «Camí Vell de Sant Boi» i
«de Can Rosés». Esperem que l’Ajuntament comenci a
retirar aviat símbols franquistes, tot i que ja hem vist
com en aquest tema no tenen gaire pressa…

L’empadronament,
un dret bàsic

L

es persones tenen el dret i el
deure a estar empadronats
i els ajuntaments l’obligació de
facilitar-ho. Sense l’empadronament les persones no poden
accedir a drets bàsics com els
serveis socials, l’escolarització,
l’assistència sanitària o l’obtenció
del permís de residència; drets
fonamentals inclosos a la declaració universal dels drets humans
per ser ciutadans de ple dret.
Les queixes reiterades de persones individuals, de Cornellà
sense Fronteres i fins i tot informes i una iniciativa d’ofici del
Síndic de Greuges de Cornellà
demostren que l’Ajuntament no
sempre ha complert amb la seva
obligació.
Arran d’això, ERC, CeC-CpC i
ICV-EUiA, a petició de Cornellà
sense Fronteres, vam presentar al
Ple de març una moció conjunta
per garantir el dret a l’empadronament, que es va aprovar.
El que demana la moció és bàsic
i simple: fer complir la llei.

Ara es crearà un procediment
que garantirà l’empadronament
en un domicili fictici, un cop que
els serveis socials municipals
analitzin cada cas concret de persones que resideixin a Cornellà
sense un domicili fix.
Els comentaris del PP i C’s a la
moció, lamentablement, no ens
sorprenen, però ens alerten un
cop més de quines són les seves polítiques i el seu sentit dels
drets humans, que no en tenen.
Van votar-hi en contra demanant que es complís la llei, que
és precisament el que demanava
la moció.
Lamentem que s’hagi hagut
d’arribar a aquesta situació,
quan l’Ajuntament ja hauria
d’haver complert amb les seves
obligacions prèviament. No es
tracta d’un tema lleu, perquè negar el dret a l’empadronament
perjudica als més desfavorits,
i farem seguiment de la situació
per garantir que es compleixen
els acords de la moció.

Moció conjunta del 8 març, dia de la Dona Treballadora

Hi va haver unanimitat en la moció amb motiu del Dia Internacional de la
Dona Treballadora, data d’homenatge al moviment a favor dels drets de les
dones i de reivindicació per manifestar les desigualtats encara existents. Ens
queda molta lluita per davant!

Contra la discriminació a les persones amb discapacitat

El Ple de gener va aprovar (amb abstenció del PP) la nostra moció per fer
les modificacions legislatives necessàries per garantir el dret de les persones
amb discapacitat a poder contraure matrimoni, sense necessitat d’aportar
informes mèdics que avaluïn la seva aptitud per prestar aquest consentiment,
i per garantir-ne en l’accés als serveis públics i a l’administració municipal.

Campanya de la UGT «A igual treball, igual sou»

ERC vam presentar amb ICV-EUiA i PSC una moció de suport a la campanya
de la UGT que denuncia que les empreses multiserveis, emparant-se en la
reforma laboral del PP, estableixen convenis molt per sota de les condicions
dels convenis col·lectius, precaritzant i empobrint encara més els treballadors.

Altres temes municipals

• Vam donar suport a la moció per no utilitzar animals salvatges en circs i/o
altres activitats i amb el compromís de no causar patiment als animals.
• Suport als treballadors de restauració del Lot-22 de l’aeroport del Prat.
• Preguntem per la situació de l’ARE Ribera-Salines.
• SAD - Empresa Òptima. Denunciem la situació de les treballadores amb
l’empresa.
• Demanem que es faci el manteniment correcte del Pont del Quitllet, que
forma part del Canal de la Infanta al seu pas per Can Mercader.

Report del Síndic de Greuges de Cornellà

A l’abril el Síndic de Cornellà va presentar el seu informe anual, del qual
es desprèn que els principals problemes de Cornellà són d’accés a serveis
socials, especialment els relacionats amb l’habitatge (lloguer social, empadronament i accés a la informació) i l’educació (especialment les línies de P-3).
Altres problemes destacats són la manca de transparència de l’Ajuntament i
uns processos participatius deficients en tots els sentits.

www.pactepelreferendum.cat

Els plàtans centenaris de

Can Mercader

EN EL
RECORD…
Pilar Pons i Lax

Ignasi Doñate

Regidor d’ERC
de Cornellà

E

RC de Cornellà segueix amb veïns i
entitats la campanya per la preservació del parc de can Mercader. No
es tracta només de no fer-hi noves edificacions. La preservació del parc és també
tenir cura del patrimoni natural que es va
cedir a la ciutat i que s’està malmetent per
falta de conservació, tractament i renovació. Una mostra és l’estat dels plàtans: un
estudi recent conclou que dels 72 exemplars que hi ha només un 28 % tenen bona

Sabies que…
…el PSC no permetia que els grups
polítics deixéssim les nostres revistes
als punts d’informació de les dependències municipals?
…les botoneres dels semàfors
no funcionaven i, un cop feta la
reclamació, la solució de l’equip de
govern ha estat retirar-les en comptes
d’arreglar-les?
…les xerrades informatives que ha
fet l’equip de govern a la ciutat de Can
Bagaria han deixat més dubtes que
solucions?
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salut, un 32 % tenen una conservació moderada, un 23 % tenen una salut precària i
un 17 % han de ser talats. Es a dir, el 40 %
del plàtans centenaris està en mal estat. I
quina és la salut de les palmeres washingtònies? I de les acàcies? I de les altres
espècies? Es reconeixible el jardí vuitcentista de caràcter romàntic? Quants espais
del recinte estan en mal estat o mig abandonats? En cap cas aquest abandó justifica que s’ocupin aquests espais amb noves
edificacions, com sovint argumenta l’equip
de govern, que practica així la política de
«cornuts i pagar el beure».
La riquesa d’arbres i plantes i el Palau
dels Comtes de Bell-lloc —i, en menor

Fa pocs dies que ens ha deixat la Pilar.
ERC de Cornellà volem recordar
la presència constant i fins al final
d’aquesta dona que amb la seva tasca incansable es va avançar al seu temps com
a esportista, dirigent, regidora muncicipal i fundadora i animadora d’entitats
culturals de la nostra ciutat. A ella el
nostre reconeixement com a dona,
esportista i catalanista que, sobretot, va
estimar Cornellà i la seva gent.

mesura, la Casa dels Colons— són els
elements essencials a preservar i millorar.
L’estudi dels plàtans centenaris ens indica
objectivament el greu dèficit de conservació de la riquesa natural del parc, que
només es pot reparar amb un estudi de
tota la vegetació del parc i amb mesures
d’ajardinament de flors i plantes, de manteniment i renovació de l’arbrat.

PSC, PP i C’s impedeixen que es conservi
íntegrament el parc i el seu entorn

A

l Ple de maig vam presentar la moció
per crear un pla d’ordenació del conjunt del parc urbà de Can Mercader, que
incloïa el parc i el seu voltant, des de la
torre de la Miranda fins a la tanca perimetral i la zona del camp de futbol de Sant
Ildefons, i tot el patrimoni arquitectònic,
històric, cultural i paisatgístic que conté.
La raó és que l’actual Pla especial de
protecció del parc no inclou l’entorn ni garanteix la conservació de l’arbrat ni dels
jardins més enllà d’algunes consideracions generals, com el sistema de poda, i

www.esquerra.cat/cornella
cornella@esquerra.cat
678 446 734
ErcCornella
@ErcCornellà

no estableix els usos que pot tenir el parc
ni la protecció de molts altres elements, a
banda del Palau i de la Casa dels Colons.
ERC plantejàvem un pla global per
transformar-lo en un conjunt coherent,
garantir-ne la conservació i ordenar-ne
els usos i l’entorn. Les enquestes d’opinió
i els informes tècnics demostren que Can
Mercader s’està deteriorant amb el temps.
El PSC, juntament amb C’s i PP, es va
negar a donar suport a aquest pla, una
altra demostració del tipus de Cornellà
Natura que volen…

