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PER LA LLIBERTAT I LA
FELICITAT SEXUALS  

PEL RESPECTE A LES
PERSONES

Cal acabar amb la discriminació que
pateixen gais i lesbianes Just fa tres anys,  2043 ciutadans i ciutadanes van dur-nos

per primera vegada a l’Ajuntament. L’endemà de les elec-
cions vam fer públic un comunicat –i una edició d’El Full-

que titulàrem “Gràcies... i a treballar!” en què declaràvem que
el nostre objectiu primer radicava a  no decebre les persones
que ens havien votat. Sabíem que, per tal d’aconseguir-ho,
havíem de respectar  dos compromisos bàsics: dedicar-nos
amb il.lusió a la feina  i ser fidels i honrats amb els compro-
misos contrets, els quals bàsicament giraven al voltant d’una
estratègia ben definida:
fer sentir una veu d’oposi-
ció d’esquerres rotunda,
però racional i constructi-
va, envers un govern
municipal que començava
a arrossegar els dèficits i
els vicis propis de qui
governa durant decennis
amb majoria absoluta. 
Tot i que encara no ha arri-
bat el moment de passar
els comptes finals (les
eleccions de l’any vinent
ja en tindran cura),  tal
com vam comprometre’ns
-i hem anat realitzant al
llarg d’aquests tres anys-
convoquem la VIII
Assemblea d’Electors i
Simpatitzants per tal que
els electors puguin fiscalitzar el treball del Grup Municipal i
aportar-hi suggeriments i propostes de treball. 

A UN ANY DE 
LES ELECCIONS

MUNICIPALS

CENTRE CULTURAL JOAN GARCIA-NIETO

Dilluns, dia 17 de juny, a les 8 del vespre

Conferència-Debat 
a càrrec de:

Josep Maria  Orteu 
(Membre de la Sectorial Gai-Lesbiana d’ERC)

i Carme Porta (diputada d’ERC)

“Per la llibertat sexual. 
Per la igualtat de drets 

de les persones gais i lesbianes”

VIII ASSEMBLEA D’ELECTORS I
SIMPATITZANTS D’ERC

CENTRE SOCIAL ALMEDA-AVV. ALMEDA 

Dimecres, dia 19 de  juny a les 8,15 del vespre
Ordre del dia:  
1. Presentació de l’Informe d’actuació del Grup Municipal

d’ERC en els darrers cinc mesos.
2. Actuacions a endegar en els propers mesos per part del

Grup Municipal d’ERC.
3. Presentació del calendari de treball per a la preparació de

les Eleccions Municipals de l’any 2003.

(Hi haurà servei de cotxes per retornar els assistents que 
no disposin de mitjà de transport)

US HI ESPEREM!

Façana de l’Ajuntament

Els éssers humans, homes i dones, som capaços d’inte-
racció eròtica i sexual amb persones d’un o altre sexe
indistintament. Però des de temps antics i des de posi-

cions morals s’ha perseguit aquesta forma de relació humana. 
El conjunt d’ERC, i els gais i lesbianes que hi pertanyen, plan-
tegem  el tema des de l’anhel de llibertat i d’igualtat jurídica
i social entre les persones. No volem una població homose-
xual  victimitzada, sinó lliure. I per això parlem de llibertat i de
responsabilitat de ciutadania. Ja n’hi ha prou d’estereotips.
Ésser homosexual no significa estranyesa, malaltia, promis-

cuïtat i/o immoralitat. Aquests i
altres estereotips només servei-

xen per fer-nos anar d’amagat
i amb indignitat com a ciuta-
dans. La proposta
d’Esquerra Republicana és
basada en el respecte a les

persones, plena de ciuta-
dania, inevitablement
republicana. És  a dir,
de llibertat i igualtat
en tots els camps de
la vida. En definitiva,
una proposta de feli-
citat afectiva plena,
per a gais i lesbia-
nes. Per a tots.
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denúncia

Judith Martínez, advocadessa, repre-
senta els interessos dels ciutadans
que van decidir portar als tribunals,

un seguit de presumptes irregularitats
comeses per la Confederació
d’Empresaris del Baix Llobregat i els
seus dirigents, d’entre els quals el pre-
sident senyor Paz Dorado,  en l’ús de
diner públic que havia d’ésser destinat
a la Formació Ocupacional. La seu i
equips informàtics de la Confederació
d’Empresaris, foren escorcollats per la
policia judicial  i la  Fiscalia  de
Barcelona presentà una querella amb el
resultat de les investigacions efectua-
des a partir de la documentació aporta-
da pels denunciants. 

En quin moment del procés ens trobem
en l’actualitat?
—A hores d’ara ja ha declarat davant del
jutge el darrer dels tres imputats. A
pesar d’això en les darreres setmanes
han passat fets importants. Per exem-
ple, per part de la defensa  s’ha intentat
apartar l’acusació particular posant una
querella contra els ciutadans que van
denunciar el cas, tots ells ex-treballa-
dors, però ni tan sols va ser admesa a
tràmit. 
Una altra estratègia endegada per la
defensa del senyor Paz Dorado pretenia
que des de la judicatura s’intervingués
perquè els diaris no se’n fessin ressò. 
Quina relació es pot  establir entre el
cas Confederació i el cas Pallerols,
actualment tant difós?
—Cada vegada és més evident que tot
forma part del mateix. El perquè és evi-
dent: qui concedia les ajudes i les sub-
vencions en ambdós casos eren les
mateixes persones. Els noms i els fets

concrets finalment sortiran, però no ara
es poden dir per cautela. 
Pots especificar-ho més?
—Per exemple el senyor Paz Dorado es
relacionava amb un seguit d'alts càrrecs
que tenien poder decisori i amb qui man-
tenia  una relació més enllà del protocol.
A part, una imputada en el
cas Pallerols, la Sra.
Dolors Llorens, era conei-
xedora dels problemes
que hi havia a Cornellà i va
prometre "investigar-ho"
demanant que es deixés
passar les eleccions.  Posteriorment la
resposta fou: “El que has de fer és tor-
nar els documents al Paz Dorado”.
Després d'aquests fets, esclatat el "Cas
Pallerols" i veient que es concedien
noves subvencions per fer cursos a la
Confederació d'Empresaris del Baix
LLobregat, malgrat la promesa  "que
s'havia fet neteja", l’any 2000  és quan
aquesta persona va decidir anar a la
Fiscalia i explicar-ho tot. 
Quina és la magnitud del possible frau?
—Ara per ara hi ha vestigis quantificats
al voltant dels 50 milions de pessetes.

Però existeixen indicis d'un frau molt
més alt. Però anem a pams. Nosaltres
seguim una estratègia molt clara: ara
tenim això, seguim-ho. I a mesura que
anem comprovant la resta de fets ani-
rem denunciant i sol·licitant la incoació
de noves diligències. El frau és molt més
elevat. Aquí hi ha un entramat d’empre-
ses, perquè del no-res es va  passar a
molt. Només parlem de la Confederació
d’Empresaris, però és que hi havia d’al-
tres organismes. M’explico: quan es
demana fiança al senyor Paz Dorado, qui
aporta els 50 milions de pessetes com
a fiador és una empresa de la qual ell és
el president i que està relacionada ínti-
mament amb la Confederació
d’Empresaris. Aquest fiador resulta ser
el  propietari d’uns terrenys al Prat; és a
dir, molt de patrimoni que ha sortit d’al-
gun lloc a partir del no-res. El frau pot

arribar a desenes de
milions o fins i tot de
centenars de milions
d'euros.
Darrerament hem sabut
que la Confederació ha
rebut de la Generalitat

permís per endegar l’escola de
Formació Professional a través de la
Fundació Fènix. Què en saps d’aquest
organisme?
—En l’informe de la Fiscalia apareix
aquesta fundació Fènix, que alhora
també ha de ser  investigada, perquè
part dels cursos que s’organitzaven hi
estaven relacionats i en la mateixa hi tre-
ballaven persones amb nòmina de la
Confederació d'Empresaris.
Així mateix es continuen diverses línies
d'investigació que properament seran
fetes públiques. 

L’AFER DEL FRAU EN LA CONFEDERACIÓ D’EMPRESARIS
Conversa amb Judith Martínez, advocadessa dels ciutadans que denunciaren Paz Dorado

entrevista

“La mateixa persona
imputada en el cas

Pallerols concedia les
subvencions a la

Confederació d’Empresaris”

L’ESCOLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
DE LA CONFEDERACIÓ D’EMPRESARIS

El Diari Oficial de la Generalitat del dia 24 d’a-
bril publicà l’autorització per part del
Departament d’Ensenyament a la fundació

Fènix (Confederació d’Empresaris) d’un centre
docent privat que impartirà alguns Cicles Formatius
de Grau Mitjà i d’altres de Grau Superior. En la
mesura que es tracta d’un centre privat, no hi
tenim res a objectar. Qui vulgui pagar, que pagui. 
Allò que sempre hem denunciat –i ho vigilarem- és
que aquests centres no acabin reben diners
públics –concertant una subvenció amb la
Generalitat- perquè a la ciutat ja hi ha  instituts
públics que tenen cura de la Formació
Professional.

LA SINDICATURA DE COMPTES INCLOU  L’AJUNTAMENT DE
CORNELLÀ ENTRE ELS QUE PRESENTEN  IRREGULARITATS EN

L’ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL

En l’informe elaborat per la Sindicatura de Comptes, apareix (pàgi-
nes 66-76) l’Ajuntament de Cornellà. S’esmenten un seguit d’irre-
gularitats comeses per l’empresa municipal Precsa. Coneixedor

d’aquestes dades, el Grup Municipal d’ERC va fer arribar a l’alcaldia una
petició, en què es deia: “...li demanem, doncs, que ens doni totes les
explicacions del perquè la Sindicatura de Comptes continua involu-
crant el nostre Ajuntament en els suposats actes d’administració sos-
pitosos de corrupció... Aleshores el nostre Grup Municipal podrà actuar
en conseqüència, tot desitjant que la seva resposta ens pugui portar a
donar ple suport al Govern de la ciutat  i a actuar en defensa de la seva
honorabilitat. Com que no desitgem fer el joc a la reacció, abans d’ac-
tuar en un altre sentit, necessitem la seva resposta”.
El mateix dia del Plenari Municipal, l’alcaldia va convocar els Grups
Municipals per donar les explicacions adients. Restem a l’espera.
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des de l’Ajuntament
Joan Tardà
Regidor d’ERC ERC SONSIDERA QUE ELS PISOS DE LLOGUER

DE LA GENERALITAT DEL CARRER VÍCTOR
PRADERA HAN DE SER ADJUDICATS EN LA

SEVA TOTALITAT A CIUTADANS DE  CORNELLÀ

Ja s’han iniciat les
obres del primer
bloc, de 24 viven-

des, que promou la
Generalitat al sector
Alps (carrer Víctor
Pradera/carrer Josep
Duran). Pròximament,
s’ha d’iniciar les obres
d’un altre bloc, al cos-
tat mateix, de 76 habitatges. Les dues construccions
sumaran els 100 habitatges. Arran de l’inici de les obres,
ERC va sol.licitar al Departament Tècnic de l’Ajuntament
que avalés la tècnica constructiva que s’utilitza (material
prefabricat). Val a dir que l’informe que hem rebut de l’ar-
quitecte municipal assegura que la tècnica utilitzada no
significa menor qualitat. 
El Grup Municipal d’ERC ha reclamat l’inici de la discussió
sobre els criteris que s’han de seguir per tal d’elaborar el
barem a partir del qual poder endegar l’adjudicació dels
habitatges. D’entrada, però, el nostre Grup Municipal ja
ha fet saber al Govern de la ciutat la posició inicial d’ERC:
el centenar de pisos han d’ésser adjudicats des de
Cornellà i han de ser en la seva totalitat  per a ciutadans
de Cornellà. L’argumentació és ben senzilla: 
1. Es tracta de la primera inversió en habitatge social feta
per la Generalitat 
2. El terreny cedit és de propietat municipal.
3. A la ciutat hi ha una gran demanda d’habitatge social. 
A partir d’aquest punt, caldrà discutir els requisits, a par-
tir dels quals, poder aspirar a residir-hi.  

Al barri de l’Almeda, a la carretera del Mig, s’alça la
masia can Manso, propietat municipal. De manera
oficial, desconeixem quin és ús que pensa donar-li el

Govern de la ciutat. Tant de bo, el rumor que fa referència
al fet que pretenen privatitzar-ne l’ús mitjançant la seva
conversió en restaurant  no esdevingui notícia. Però és
possible, perquè aquesta opció ja fou la triada a l’hora de
destinar l’ús de can Trabal, la masia propietat de
l’Ajuntament situada davant del Centre Comercial
Llobregat. 
Si, finalment, es confirmés aquest propòsit, ERC s’hi opo-

sarà. Tal com ja
hem fet palès en
d’altres ocasions,
la ciutat està man-
cada d’alguns
equipaments que
ens urgeixen, com
ara una Casa
d’Acollida, per a la
qual és possible
que can Manso
fos un espai
adient.

PER QUÈ LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
ESTÀ TAN ABANDONADA?

La ciutadana Maria Rosa Biarnes ens ha fet
arribar un text sobre l’estat en què es troba
la plaça de l’Església, alguns paràgrafs

del qual us reproduïm a continuació.

L’altre dia vaig  anar a l’Ajuntament a protestar
pel mal estat i la deixadesa que pateix  la
plaça de l’Església. Fins fa uns dies, la brutícia

i la pudor regnava a la font (al cap de dos dies vaig
veure com hi col.locaven un tanca al voltant). Però
en general la plaça està molt abandonada. Les
construccions que l’encerclen estan molt deterio-
rades, no s’han reposat les ceràmiques ni els guar-
niments (peixos) que hi havia al voltant del brolla-
dor, que tampoc no funciona, i els llums de les
entrades tampoc no s’han reposat. Sincerament,
no crec que la plaça, en l’actualitat, estigui a l’alça-
da de la importància del lloc, al costat de
l’Ajuntament.

ALERTA! 
SEMBLA SER QUE EL GOVERN MUNICIPAL

VOL REPETIR A CAN MANSO L’OPERACIÓ DE
CAN TRABAL:  PRIVATITZAR UN EQUIPAMENT

PÚBLIC  I CONVERTIR-LO EN RESTAURANT.

(els negocis al voltant del futur camp de
l’Espanyol comencen a rodar)

Can Manso

EL GRUP MUNICIPAL D’ERC I LA
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

L’opinió que hem reproduït  ha coincidit en el temps
amb una intervenció del Grup Municipal d’ERC  referi-
da a aquesta plaça. En la darrera Comissió

Informativa d’Urbanisme el regi-
dor republicà va fer referència al
deplorable estat en què es troba
el conjunt de la plaça i la font cen-
tral (inaugurada l’any 1955) i
sol.licità la restauració del monu-
ment dedicat a la Festa de
l’Arbre. A més, ERC presentarà en
la sessió del Plenari Municipal del
mes de juliol una moció encami-
nada a obrir un expedient que
condueixi a incloure la plaça de
l’Església  en el Catàleg del
Patrimoni Històrico-Arquitectònic
de la ciutat, condició prèvia per
possibilitar una intervenció global
que permeti recuperar el seu
esplendor.
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LA GENT GRAN AGRAIRÍEM DISPOSAR
D’HORTS URBANITZATS PER TREBALLAR-HI

Per què no aprofitar la zona del riu?

opinió
Josep Pidelaserra

Acabo de fer una volta per Cornellà per
fixar-me en les places i en els parcs. Haig
de dir que, de places,  n’hi ha algunes de

ben maques, però tot i això em vaig preguntar
què és el que els faltava I què els sobrava.
Podríem dir que hi ha algunes cruïlles que, de
plaça, sols en  tenen unes cantonades axam-
franades, però tot i això reben el nom de plaça
(com ara la d’Alfons Cuxart i la dels Quatre
Camins). També n’hi ha que tan sols són un
tros de paviment. 
El nom de plaça, potser, s’hauria de reservar
per a un espai que tingués com a mínim
arbres, bancs, una font i, si fos possible, un
pipi-can. A més, caldria que hi hagués escultu-
res, que l’escultura és cultura, tal com va dei-
xar dit l’escultor Paulí Collado en la inauguració
del seu Pegaso instal.lat a la plaça de Sant
Ildefons.

De les 42 places registrades a la ciutat, no n’hi
ha cap que tingui tots els requisits esmentats.
Això sí, en totes hi ha una constant: la presèn-
cia de molta gent gran. Les converses gairebé
sempre són del mateix: dels temps passats,
dels hortets i  “de sus campos”. Moltes d’a-
questes persones no tenen gaire cosa a fer.
Potser  anar al bar o a la llar d’avis; llocs on es
gasta i on un, sovint, no se sent gens útil. 
Jo crec que seria una bona opció de
l’Ajuntament posar en marxa la idea dels horts
urbanitzats. Així molta gent s’hi podria distreu-
re, s’obtindrien productes i, sobretot, trauria
gent avorrida de les places. Hi ha molts ciuta-
dans que voldrien fer feines profitoses, però
que  avui dia no troben on fer-les. Alhora, els
horts podrien ser visitats per les escoles i els
joves podrien aprendre que les mongetes no
surten d’un pot. 

Consulteu la web
d’ERC-Cornellà:

www.esquerra.org/cornella

AJUDEU A DIFONDRE “EL FULL”
Si voleu rebre EL FULL a casa per correu o coneixeu alguna persona a la qual creieu que li

agradaria rebre’l, feu-nos arribar les vostres/seves dades a l’Apartat de Correus nº 52 de

la ciutat o al correu electrònic del Grup Municipal (ERC@aj-cornella.es)

Nom i cognoms ............................................................................................................

Adreça .................................................................................. Tel ..............................

Correu electrònic ..........................................................................................................

L’entitat cornellanenca L’Avenç ha editat el
quar t títol de la col.lecció “Llibres de
L’Avenç”. En aquest cas es tracta d’una

antologia de poetes de la ciutat signada per
Ignasi Riera sota el nom “Poetes de Cornellà”. El
volum, que ha estat dedicat per l’autor a Joaquim
Vilà i Folch, recull una selecció esparsa majorità-
riament inèdita d’un seguit de ciutadans i ciuta-
danes de Cornellà que han conreat la poesia. A
la solapa del llibre, els editors han escrit: “la pro-
ducció poètica feta de Cornellà estant permet
resseguir l’evolució del pensament cultural i estè-
tic dels homes i dones de Cornellà, així com
acostar-nos a la comprensió de la vida col.lectiva
de la ciutat en diversos moments històrics”. 

Nou llibre de L’Avenç: 
“Poetes de Cornellà”

d’Ignasi Riera

llibres


