SISENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, DEMANANT EL
CANVI DE NOM DEL PARC DE LA INFANTA, PER PARC DEL CANAL DE LA
INFANTA.Moció d’ERC-AM, demanant
El canvi de nom del Parc de
la Infanta, per Parc del
Canal de la Infanta.

MOCIÓ
...
Al setembre del 1817, a iniciativa dels propietaris dels terrenys agrícoles, es començà
a construir el canal de l’esquerra del riu Llobregat, gràcies també a l’impuls del
General Castaños, en aquell moment Capità General de Catalunya. Per aquest motiu
el canal era conegut com a “sèquia de Castaños”. Finalment, però, davant les
dificultats econòmiques i logístiques que suposava la construcció del canal es va
decidir donar impuls a la seva continuïtat aprofitant el pas per Barcelona de la
infanta Luisa Carlota de Borbón. Per aquest motiu, el 21 de maig de 1819 es va
inaugurar el canal, donant-li el nom de “Canal de la Infanta”.
La construcció del Canal va donar un impuls a l’activitat agrícola del marge esquerre,
fins llavors de secà, al convertir en terres de regadiu més de 3.000 hectàrees. Al
marge de l’activitat agrícola el Canal es convertí a la segona meitat del s. XIX en un
eix industrial a mesura que grans empreses tèxtils s’hi anaven instal·lant seguint el
seu curs i el procés general d’industrialització que vivia Catalunya.
A Cornellà el Canal té un recorregut de 3.208 metres que travessa el terme de nord a
est, seguint el talús que diferencia la part deltaica de les terrasses quaternàries, que
després també seguiria el ferrocarril, per així marcar la ratlla que tradicionalment
separava l’anomenat Cornellà de dalt del Cornellà de baix.
L’any 1851 el 60% de les terres conreables de Cornellà eren regades pel Canal i el seu
sistema de sèquies i filloles determinaren també el traçat urbanístic de la part
deltaica del terme municipal. A la vegada l’any 1826 es va instal·lar amb l’energia del
Canal el molí fariner, la primera indústria de Cornellà. Posteriorment, al
començament de la segona meitat del segle, els salts Quer i Rosés del Canal farien
possible la introducció de la indústria tèxtil amb les fàbriques de “La Llana” i de “Can
Rosés”. Un cens fet el 1861 determinava que Cornellà era la població amb més telers
del Baix Llobregat.
Tampoc podem obviar la importància del canal per abastir d’aigua les cases de la
població i el reg dels horts urbans.
Amb l’objectiu de perpetuar i commemorar la significació històrica, econòmica i social
del Canal de la Infanta, l’any 1994 s’inaugurà el parc que porta el nom de “Parc de la
Infanta”, situat al centre del barri Fontsanta-Fatjó. La trajectòria del canal és
paral·lela i transcorre a pocs metres del parc.
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Darrerament l’Ajuntament de Cornellà, a instàncies ciutadanes, està duent a terme
diferents actuacions de senyalització, difusió i divulgació del que ha significat
històricament el Canal de la Infanta per a Cornellà.
Malgrat tot, el nom actual de “Parc de la Infanta” és literalment equívoc al no
incloure la paraula “canal”. Aquesta omissió dóna peu a confusions i equívocs, al no
recollir la toponímia l’objecte a commemorar i recordar, que no és altra que el Canal.
Per tot això, traslladem al Ple els següents:
ACORDS
Primer.- Substituir la toponímia de “Parc de la Infanta” per la de “Parc del Canal de la
Infanta”.
Segon.- Modificar la senyalística pertinent.
Tercer.- Difondre fent ús de tots els mitjans de l’Ajuntament: web, ràdio, Cornellà
Informa, etc, del canvi de nom, alhora informant de la significació del Canal per la
història de Cornellà.
Quart.- Notificar el canvi de nom a l’Institut d’Estadística de Catalunya i a les
institucions públiques competents.
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