
número 49         juliol 2002

el full 
de Cornellà de Llobregat

segona època

L’Almeda ofereix a les generacions
actuals  el millor exemple per a
l’estudi de la història contemporà-

nia de Cornellà. La raó fonamental radi-
ca en algunes de les seves singularitats
històriques: aïllament geogràfic, cens
de població reduït, aiguabarreig (des
dels seus orígens) de  població immi-
grada espanyola i de població immigra-
da catalana,  homogeneïtat obrera, mul-
tiplicitat de dèficits urbanístics i d’equi-
paments, així com la presència d’un
fort associacionisme. Moviment asso-
ciatiu de denúncia d’un plus de dificul-
tats a afegir a  les moltes i moltes que
els seus habitants compartien amb la
resta de ciutadans de Cornellà, d’entre
les quals la  manca de llibertat durant
el franquisme,  el consegüent creixe-
ment de la ciutat basat en l’especulació
urbanística, les desgràcies econòmi-
ques producte de les riuades, l’atur i
les reconversions industrials etc, 

Sortosament, tanta intensitat històrica
ha restat testimoniada. Avui dia dispo-
sem de tres llibres excel.lents, tant
pels continguts com pel fet comú als

tres d’haver estat escrits per persones
protagonistes actives d’allò relatat i
contemporànies de les  conjuntures
que intenten interpretar: Oleguer
Bellavista (Evolució  d’un barri obrer:
Almeda-Cornellà) des de la seva condi-
ció de rector de la parròquia de Sant
Jaume entre 1961 i 1972. Ramon Rull
(Centre Social Almeda. Històries d’a-
mor entre un centre social i un barri)
com a exemple de la visió de qui ha
realitzat  l’itinerari  des del  compromís
polític en la clandestinitat fins a les
responsabilitats de govern  en el primer
Ajuntament democràtic de 1979.
Finalment, un tercer llibre coral, d’una
riquesa extraordinària, que sota el títol
Almeda, temps de lluita i de progrés
aplega textos elaborats per gairebé una
cinquantena de persones que hi pale-
sen les seves vivències.
Tant de bo, a  la resta dels barris de la
ciutat, s’hi hagués fet tanta feina

ALMEDA: UN BARRI “HISTÒRIC”
Cap altre barri disposa de tres llibres monogràfics dedicats a la seva història

Quan no fa gaires anys llegíem als
diaris l’aposta decidida per la
pau a Irlanda del Nord endegada

pel govern britànic se sentiren moltes
veus escèptiques.
Certament a Irlanda del Nord des de
feia molts anys l’espiral de la violència
havia sembrat el país d’odi. Avui dia la
marxa cap a la  reconciliació no s’atura
i en el mateix Belfast l’alcaldia és pre-
sidida per un membre del Sinn Féin.
Aquelles veus, les que s’havien alçat
des de la bona voluntat, avui dia, reco-
neixen els grans progressos assolits.
Desgraciadament, aleshores també

escoltavem veus intolerants que no
acceptaven establir cap paral.lelisme
amb la realitat d’Euzkadi. 
Arran de les darreres eleccions, al País
Basc va iniciar-se una nova etapa polí-
tica en què es palesava l’enfortiment
de les opcions sobiranistes democràti-
ques en detriment dels violents.
Aleshores, la resposta del nacionalis-
me espanyol, exemplificat en el Partido
Popular fou la Ley de Partidos Políticos.
Instrument legal que, a manera de ben-
zina, pretén apagar el foc del desgra-
ciat conflicte civil entre  els bascos.
Desgraciadament, a Espanya, llevat

d’Izquierda Unida, el PP no té cap mena
de contestació per raó que el PSOE ha
estat incapaç (sigui per interès electo-
ral, sigui per xenofòbia antibasca d’al-
guns dels seus dirigents com ara
Rodríguez  Ibarra) d’oferir una altra
opció. 
I a Catalunya es demostra que  el pro-
tagonisme del catalanisme en
l’Espanya actual  és ben minso ja que
sols ERC i IC (i una part minoritària del
PSC) s’han oposat a la Ley de
Partidos.
Aleshores és quan es pot preveure que
a Catalunya ho continuarem pagant car. 

opinió
Joan Tardà
Regidor d’ERC

DE DEBÒ EL PP VOL LA DESAPARICIÓ D’ETA?
La pau podria permetre la independència d’Euzkadi per la via democràtica

Edició Extraordinària Festa Major del Barri Almeda
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denúncia

Set de la tarda del dimarts 25 de
juny. Quatre veïns del barri ens
hem entaulat al local de

l’Associació de Veïns per parlar de la
nostra estimada Almeda. La Montse
Barberà, com a membre de
l’Associació de Veïns; la Charo
Pinillos, arribada al barri des de
Valladolid ara farà tres anys; el Pere
López, veí del barri i secretari del
Casal d’Avis, i jo mateix, que intenta-
ré reproduir tot allò que surti d’aques-
ta, desitjo, distesa xerrada. 
Crec que, almenys a qui porta anys
vivint al barri, no se li escapa que urba-
nísticament l’Almeda és una altra:
molts més pisos, la incorporació de
més veïns, més soroll i cotxes, i per
una altra banda:  escoles noves,  CAP
amb metge i infermeres de dilluns a
divendres, carrilet soterrat, etc.  Dit
això, quina visió  teniu d’aquests can-
vis? I a tu, Charo, personalment, qui-
nes són les referències que més t`han
ajudat a integrar-te al barri?
Montse: El canvi és evident. Abans tot
era verd, molt maco tot, amb casetes
petites, ens coneixíem tots... però
també teníem fang fins als genolls.
Havíem d’agafar el tren i com ens posà-
vem! No podies passejar el nen amb el
cotxet, els carrers estaven sense asfal-
tar. I parlem de fa quatre dies. Abans
costava molt que la gent del barri,
matriculés els seus fills al cole del

barri: humitats fins a un metre i mig,
rajoles bufades, etc. La imatge que
tenia el barri no és l’actual. La gent
marxava de l’Almeda. Ara, en canvi,
els veïns tornen a matricular els seus
fills a l’escola del barri.

Pere: De fet, el carrer Dolors Almeda va
tenir llambordes fins a començaments
dels vuitanta. I encara se’n deia el
“barri de les Barraques”. Els vagons
del carrilet eren de fusta i el bitllet de
St. Boi a Barcelona valia 40 cèntins. Es
veritat, ara, urbanísticament, el barri ha
canviat i ha millorat.  S’han perdut
unes coses i se n’han guanyat altres
de millors. Només has de fixar-te en
una cosa, el monstre aquest d’El Corte
Inglés... al barri no hi havia gairebé
botigues: cal Joan, la Paquita, el Rollo i
prou. I ara la gent  del barri se n’apro-
fita, del monstre. 
Charo: Yo en cambio, aprecio mucho y
echo en falta la tienda pequeña. Me
gusta la tienda pequeña, y de hecho
cuando llegué al barrio, el primer con-
tacto lo tuve con  Montse que tenía una
pescadería. Me ayudo mucho. Cuando
vienes no conoces a nadie,  necesitas
hablar con alguien, contactar y para
eso la tienda pequeña realmente te
ayuda mucho. Y el Corte Inglés eso no
te lo da. 
Quan el Carrilet circulava per la super-
fície, el barri estava fracturat en dos
sectors; els uns i els altres ens ano-
menàvem recíprocament “els de pas-

sada la via”. Les diferències estaven
molt marcades, els nanos gairebé no
creuaven la via i no s’acostumava a fer
amics a l’altra costat. Penseu que ara
s’ha reproduït aquesta situació entre
els veïns de l’Almeda “vella” i els nou-
vinguts dels carrers nous?  Quin paper
creieu que han de desenvolupar   les
entitats de barri per intentar superar
aquesta  possible fractura?
Montse: Quan es van fer els primers
118 pisos d’Emducsa de l’avinguda
Pau Picasso va costar molt. Van venir
dient que allò seria un altre barri. I van
vendre tots els pisos. Aleshores sí  que
va haver-hi el perill de formar una altra
Associació de Veïns i que n’acabessin
existint dues: la d’Almeda i la de Porta
Diagonal. Ha costat molt juntar la gent.
Jo sempre dic que l’Associació de
Veïns està per damunt  de partits polí-
tics, de creences religioses, perquè
l’Associació només pensa en les per-
sones. Arribem a tothom perquè estem
obligats a pensar en tothom. Per exem-
ple,  si haguéssim pensat només en el
nostre pensament religiós, no hauríem
lluitat per aconseguir una església per

al barri. El secret és està oberts.
L’altre dia mateix ERC va celebrar la
seva Assemblea d’Electors als locals
de l’Associació i d’aquí a unes dies hi
vindrà l’alcalde.
Charo: La Asociación de Vecinos ha
hecho más fácil mi integración. La
Asociación aglutina a los vecinos. La

entrevista

Charo Pinillos: “Aprecio
mucho, y echo en falta, la
tienda pequeña. Cuando
vienes y no conoces a

nadie ayuda a conocer a
la gente del barrio”

Montse Barberà: “Des de
l’associació de veïns,

estem obligats a arribar a
tothom”

Pere López: 
“el Casal d’avis 
ha quedat petit”

Jordi Flores

ALMEDA, 
UN BARRI D’AVUI QUE VE DE LLUNY

Una conversa amb Montse Barberà, Charo Pinillos 
i en Pere López, veïns del barri 
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gente nueva viene, no siempre, pero sí
de vez en cuando. Me sorprendió lo
bien estructurada que estaba
l’Asociación. No es muy común. Les
veo muy implicados a todos los niveles:
social, de ayuda, de
ambiente familiar.
Yo estoy viviendo en
Cornellà, como podría
estar viviendo en Sant
Joan Despí o Esplugues.
Allí donde había gruas
miraba... Cuando llegas,
la primera impresión que
tienes  es de ciudad dor-
mitorio; es una realidad
que te golpea un poco;
es un territorio maltrata-
do, de mucha industria,
de difícil  sostenibilidad.
Pero realmente, luego,
cuando llegas y ves personas que
están funcionando como las de esta
asociación, lo demás se te olvida. Son
las personas las que funcionan, está
claro.
Pere: El barri ha crescut i el Casal
d’Avis se’ns ha quedat petit. Fa unes
setmanes vam celebrar els 15 anys
amb una gran paella. Però necessitem
una ampliació, no hi ha ascensor, i no

tenim aigua calenta. L’Ajuntament
col·labora, la Diputació i la Generalitat
també: es fan xerrades i ens van aju-
dar amb la paella. En aquests
moments estem recollint signatures i

després demanarem una entrevista
amb l’alcalde i plantejarem el tema de
l’ampliació.   
Per concloure aquesta xerrada, m’a-
gradaria demanar-li a la Charo que
tan sols fa tres anys que és a
Catalunya provinent de Valladolid i
que ha estat durant anys ciutadana
de Madrid, com a viscut el canvi i si
s’ha trobat amb algún problema des-

tacable relacionat amb la  convivèn-
cia, amb la llengua, etc.
Charo: La problemática del idioma, que
efectivamente allí se creía que había
más, yo concretamente no me la he

encontrado. Quizá he
tenido una pega a nivel
de estudios de mi hijo,
que sí que ha tenido que
afrontarla desde el pri-
mer momento porqué
hizo segundo de bachille-
rato aquí. Sinceramente,
si pudiera haber dejado a
mi hijo allí, lo hubiero
dejado, porqué era un
esfuerzo añadido que en
aquel momento le costó
hacer. Ahora, a tiro pasa-
do, y puesto que ya lo ha
hecho, creo que le ha

venido muy bién ese esfuerzo. A mi
también, le traduje libros, y ahora os
estoy entendiendo perfectamente. El
“Problema”, ya no lo considero tal. Y a
nivel de convivencia, ningún problema.
Hay una cosa que a mi sí me molesta
a veces, sobretodo por parte de la
prensa, y es que se confunda lo que es
el pueblo de Madrid, con el Gobierno,
con el Estado. 

FRANCISCO MOLINÉ: LA HISTÒRIA VIVA DEL BARRI ALMEDA
En Francisco Moliné Flo, nascut a
l’Hospitalet el 1925 i arribat al barri
quan encara no caminava, és avui dia
un dels pocs veïns que ens pot res-
pondre en primera persona a tota un
seguit de preguntes que fan referèn-
cia a l’evolució d’Almeda, atès que
ha viscut de ben a prop la seva
transformació; de zona agríco-
la, als anys 30, fins a l’actuali-
tat, tot passant per la indus-
trialització dels anys 60 i 70.
De bon començament, en
Francisco ens passeja pel seu
jardí-hort, què és allò que veri-
tablement li agrada.
—Ara no tinc hort, com que he
de marxar d’aquí a unes setma-
nes. Hi ha però molts arbres i
plantes: això és un perer de pin-
yol, només n´he vist tres a la
meva vida; són difícils de fer créi-
xer. Oi que no sap què és això?
Regalesia, abans la regalava a la cana-
lla del barri, venien a demanar-me`n. I
jo  els  donava sacs plens de regalesia.
Ens ensenya l’olivera arbequina, la
figuera de dues collites, i una altra que
va plantar l’any 1958. Ens ensenya
com les paneroles i cucs fam el com-

post, i en quina època s’ha de trans-
plantar i com es fa una poda. I, tot pas-
sejant, ens explica una mica la histò-
ria del nostre barri. M’explica que el
naixement del barri Almeda està lligat
a la urbanització de les primeres par-
cel·les com la seva (cada vegada en

tenim menys exemples). Aquesta la
del  Dolors Almeda 37 n’és un. 
—He viscut sempre en aquesta casa.
La família va venir al barri a principi
dels anys 20. L’any 23, crec, que es va
començar a construir la parcel·la.
Anaven al riu, a les graveres, a buscar

sorra i grava, la portaven en bèsties de
càrrega i amb uns motlles fèien els tot-
xos. Des de on som ara es veia el riu,
perquè tot eren camps: blat, panís,
carxofes, fruiters...
Com era la vida d’un jove al barri a la
dècada dels 40, quan vostè era jove?

—Jo he estat carter de
Barcelona, a la zona de
Vallcarca. Però abans havia tre-
ballat al camp, aquí a l’Almeda,
fent la collita. Era dur, molt dur.
A la postguerra treballàvem tot
el dia, ens hi deixavem l’esque-
na. El sou era de 10 pessetes al
dia, i un pa en valia 8. Em dei-
xava l’esquena per un pa, com
dic jo.
Amb  la transformació que ha
sofert el barri aquests darrers
anys, quina és la imatge
actual que vostè en té en l’ac-
tualitat?

—Abans només hi havia quatre par-
cel·les construîdes, veritat; tot era
camp, i ara amb aquest edificis panta-
lla, com en dic jo, que no et deixen
veure més enllà.... Però, s’hi viu més
bé, abans era molt dura la feina de tre-
ballar al camp.

Francisco Moliné acompanyat d’un grup de joves del barri
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Enguany se celebra la setena edició de l’Acampada Jove d’Arbúcies de la JERC (Joventut
d’Esquerra Republicana de Catalunya). Durant tres dies podrem viure una intensa programació
musical.  A part dels concerts  nocturns, a la tarda també podrem gaudir  d'altres concerts a
LES BARRAQUES D'ARBÚCIES.
A l'espai Cultura es realitzaran xerrades de tota mena, es projectaran curtmetratges, es reci-
tarà poesia i hi haurà actuacions teatrals.
A la Vil·la d'Arbúcies, hi haurà activitats tots els dies, destacant els actes del dissabte a la
tarda. Hi haurà un actuació castellera i desprès una mani que recorrerà tot el poble, finalitzant
amb un acte polític i un correfoc.

ACAMPADA JOVE DE LES JERC
Arbúcies 2002 18, 19 i 20 de juliol

L’any passat gairebé 10.000 joves van plantar-hi la tenda

PREUS:
Fins el 17/6/02: 35€ • A guixeta: 40€

Concerts sense dret a acampar: 
dijous: 10€ • divendres i dissabte: 15€

AUTOCARS I INFORMACIÓ:
93.310.79.80 • 93.310.77.12

ANIMEU-VOS A ANAR-HI

JERC
Raquel Albiol


