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ONZE de Setembre
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Diada marcada per la crisi i l’amenaça d’una nova retallada de

l’Estatut

Milers de persones sense
feina i moltes altres angoi-
xades per la possibilitat de

perdre-la. Sense el lloc de treball,
les condicions de vida es deterioren,
les famílies s’endeuten i s’estén la
precarietat i l’exclusió social. Es per
això que més que mai ens refermem
en l’objectiu de treballar, dia a dia,
per una societat socialment justa,
en què la riquesa es socialitzi en
benefici de tots i de totes. Això com-
porta la necessitat de garantir una
prestació a totes les persones que
hagin esgotat la prestació d’atur i

reforçar els serveis socials per com-
batre la pobresa i incrementar les
inversions en sanitat, en educació i
en una formació professional que
permeti al món del treball encarar
els nous reptes industrials. 
Crisi econòmica i nou atac de l’Estat
espanyol contra una Catalunya que
només paga i paga, però que veu
com la crisi colpeja amb més duresa
per manca de recursos econòmics. I
ara que, finalment, el govern espan-
yol, després de tres anys d’haver-se
aprovat l’Estatut, s’hagi vist obligat
a acceptar un principi d’acord sobre
el finançament que marca el mateix
Estatut (i que ja veurem si complei-
xen), se’ns amenaça a retallar-lo a
través de la sentència del Tribunal
Constitucional. 

Davant d’aquest fet imminent,
Esquerra diu de manera clara i con-
tundent que el poble de Catalunya ja
va parlar a través del referèndum,
dient SÍ. I és per això que no accep-
tarem que, ara 12 jutges, elegits pel
PP i el PSOE, passin per sobre de la
voluntat del poble. 
Aquest és el sentit de la Diada de

2009: exigència a l’administració
espanyola que es limiti a ratificar el
que es va aprovar en referèndum i
compromís de treball perquè la
superació de la crisi comporti el
menys sofriment possible a les per-
sones i que, alhora, no signifiqui
perdre les conquestes socials que
tants anys de lluita han costat. 

DIADA NACIONAL DE

CATALUNYA

Divendres, dia 11 a les 11 del matí
Ofrena floral d’Esquerra al Monument
11 de Setembre
(Plaça de l’Església de Santa Maria)

US HI ESPEREM!

LA LLIBERTAT PLENA DE
CATALUNYA I LA JUSTICIA

SOCIAL NO LES REGA-
LEN, ES CONQUEREIXEN!
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—Què representa la immigració per
al país?
—Durant deu anys han arribat a
Catalunya 100.000 persones cada
any, igual que en tot l’Estat francès
per causa del creixement econòmic,
del descens de la natalitat i per la
incorporació de la dona al treball.

—Creus que la crisi pot tenir efec-
tes considerables en la immigració?
—La crisi provoca certa mobilitat,
però no hi haurà un gran retorn i per
això el gran repte és el de la inte-
gració. Cal, doncs, donar suport a
l’economia productiva.

—Què és necessari en aquest context?
—Fa falta formació per millorar l’o-
cupació de les persones migrades.
Per aquesta raó, la Llei d’Acollida és
molt oportuna, perquè dóna força a
la formació. Aquesta llei serà univer-
sal i estendrà un servei de primera
acollida amb una entrevista amb un
agent d’acollida, l’aprenentatge del
català, una formació sobre el mercat
laboral i sobre el model de societat. 

—D’on surt la Llei d’Acollida? 
—Es filla del Pacte Nacional signat
fa uns mesos entre partits polítics,
sindicats, entitats i associacions
d’immigrants, etc. El Pacte s’estruc-
tura en la gestió dels fluxos immi-
gratoris d’acord al mecat de treball i
l’adaptació dels serveis públics a
una societat diversa. L’objectiu és la
igualtat d’oportunitats i l’autonomia
de les persones migrades. Per això,
és important donar-los eines en llen-
gua, feina i país.

—I Com es duu a terme tot això?
—Amb l’acollida exterior, és a dir,
abans que el nouvingut arribi a
casa nostra, perquè l’emigrant té
una gran expectativa per saber on
va. En segon lloc, un cop arribat, a
través dels ajuntaments. I en
darrer lloc, consensuant amb els
agents econòmics i socials un pro-
cés d’acollida basat en accions for-
matives on l’empresa posaria la
meitat del temps, el treballador
l’altra meitat i la Generalitat ho
finançaria.

—En què consisteix?
—Són 135 hores de llengua catala-
na, dues hores d’entrevista amb un
tècnic per establir un itinerari per-
sonalitzat per cada persona, sis
hores de formació de com buscar
feina i deu de formació en coneixe-
ment de la societat d’acollida, 

—Per què és important el català? 
La Llei d’Acollida és la primera que
estableix el català com a llengua
comuna del país. Està demostrat
que qui comença estudiant català
també acaba coneixent el castellà i
no a la inversa. 

—Com enfoqueu les polítiques
d’immigració?
—Som una societat multicultural,
però la Generalitat no fa polítiques
enfocades a diferents cultures
inconnexes entre elles Busquem
l’equilibri entre el dret a la diversi-
tat i el foment de la integració. Som
un país «per fer» i això és un aspec-
te que sedueix molts nouvinguts. 

entrevista

La Llei d’Acollida per a una Catalunya de tothom

Oriol Amorós,
Barcelona, 1970.
Millitant d’Esquerra i
Secretari per a la
Immigració de la
Generalitat de
Catalunya

Joan Tardà

Diputat d’Esquerra al
Congrés dels Diputats

Moltes ompetències en immi-
gració són exclusives de
l’Estat i per això cal que la

nova llei d’estrangeria espanyola no
vagi en contra dels nostres interes-
sos com a país. No obstant, ara per
ara, Esquerra rebutja el projecte de
llei que s’ha de debatre al Congrés.
Per això, el Grup parlamentari ha
presentat una esmena a la totalitat,
la qual cosa vol dir que ara hi votarí-
em en contra. Esquerra ja ha man-
tingut contactes amb el govern i els
hem fet arribar el posicionament
republicà Corbacho ha de decidir si
opta per negociar la llei amb la dreta
o es decideix a fer-ho amb les
esquerres per fer possible una llei
garantista quant a drets, allunyada
de populismes anticrisi i que, alho-
ra, possibiliti un blindatge absolut
de les competències autonòmiques
i obri noves vies de participació de la
Generalitat en qüestions fonamen-
tals per fer realitat els objectius del
Pacte Nacional de la Immigració i
poder aplicar, de totes totes, la Llei
d’Acollida catalana.
Volem destacar algunes exigències
bàsiques: en primer lloc, blindar
per llei les competències en matè-
ria d’integració incloent la seva par-
ticipació en la concessió del permís
de residència de llarga durada i en
la concessió de la nacionalitat. 
També reclamem modificar el Codi
Civil per poder concedir la naciona-
litat als 5 anys i no pas com ara
als 10, fer efectiu l’exercici del
dret a vot i corregir les condicions
per poder sol·licitar el reagrupa-
ment familiar. Un altre àmbit
imprescindible per poder negociar
la llei radica en la situació dels
Centres d’Internament: rebutgem
prorrogar fins a 60 dies el termini
màxim d’estada.
El ministre Corbacho té la paraula. 

La Llei Corbacho

d’Estrangeria no és

acceptable

opinió

Aquesta tardor el Parlament de Catalunya debatrà la Llei d’Acollida i el Congrés dels Diputats el
projecte de la nova Llei d’Estrangeria. Els dos textos són fonamentals per poder disposar de les
eines necessàries per poder encarar el repte d’enfortir la cohesió social i nacional de Catalunya.
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Iolanda Llambrich

Regidora d’ERC

des de l’Ajuntament

Les obres de remodelació
efectuades en l’espai de la
ciutat situat entorn de l’es-

glésia de Santa Maria, de la plaça
de l’Església i de l’ajuntament, han
fet sortir a la llum un conjunt de
restes arqueològiques que es
remunten als orígens històrics de
Cornellà i als primers nuclis de
poblament estable del nostre
municipi. Els Serveis Territorials
del Servei d’Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya, davant
dels vestigis sorgits i després de
diversos avisos efectuats per veïns
interessats, van procedir a comen-
çament del mes d’agost a aturar
les obres indicades i a demanar al
govern municipal que es realitzés
una excavació arqueològica per
poder determinar la importància de
les restes trobades (murs, ceràmi-
ca i restes humanes).
Ara, els treballs d’excavació i docu-
mentació es troben encara en una
etapa força embrionària, però ja
podem dir sense cap mena de

dubte que ens trobem davant de
les troballes arqueològiques més
importants i transcendents de les
efectuades mai a Cornellà. En
aquest jaciment estan sortint una
part important dels murs medie-
vals que van ser els fonaments de
l’antiga església construïda al
segle XV i que va ser enderrocada

al llarg de la Guerra Civil. També
s’han trobat diferents trams de
mur d’època romana, envoltats de
moltes restes ceràmiques i ente-
rraments, cosa que fa pensar que
ens trobem davant les primeres
troballes pertanyents a una vila
romana, de la qual, si bé molts
autors anteriors n’havien parlat, se
n’havien trobat pocs vestigis. 
Tot fa pensar que aquesta troballa
és d’una importància cabdal en el
coneixement del nostre passat his-
tòric més remot i que, un cop hagin
acabat els treballs d’excavació i
documentació que s’estan realit-
zant, i a la llum de les conclusions
i informació que ens aporti caldrà
actuar en coseqüència.
El Grup Municipal d’Esquerra pre-
sentarà en el Plenari Municipal
una moció sol·licitant aprofundir
en els treballs arqueològics dels
orígens de la ciutat, l’elaboració
d’un projecte per tal de poder
museïtzar in situ les troballes i
poder garantir-ne l’exposició per-
manent. 

El Cornellà romà al descobert

Davant de l’extraordinària importància de les troballes, Esquerra demanarà al Ple
Municipal intensificar els treballs arqueològics i l’elaboració d’un projecte per
adequar i museïtzar l’espai per a la visita pública
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ciutat 

Els veïns del Barri Riera alerten
sobre grups “pericos” vio-
lents i no estan disposats a

reviure les amenaces i aldarulls
cada 15 dies d’uns brètols que
embruten el bon nom del club. 
No serem demagogs dient que ja
ho sabíem, que sabíem que passa-
ria això. Tant de bo ens haguéssim
equivocat, però la observació de la
realitat fa veure que ubicar un esta-
di de futbol enmig d’un barri d’una
ciutat com Cornellà ha de portar
problemes d’ordre públic. 
El dia 2 d’agost va ser un dia mag-
nífic esportivament parlant, de por-
tes endins de l’estadi, però de por-
tes enfora la realitat va ser molt
diferent. 

L’altra crònica del 2 d’agost
Les cròniques dels mitjans de
comunicació sobre la inauguració
han estat poc menys que
idíl·liques. Els veïns que viuen a
tocar de l’estadi en tenen una per-
cepció diferent. Ens diuen: “Es van
concentrar als bars, sobretot al
carrer Sant Jeroni des de les 11 del
matí, van estar tot el dia bevent
alcohol dintre i fora dels locals,
tocant les trompetes, entonant
càntics. Quan va arribar les 7 de la
tarda ja no es podia anar pel carrer
per la gran quantitat de gent que hi
havia concentrada. Incre paven a
tothom, es barallaven entre ells, es
van arribar a punxar amb algun
tipus d’arma blanca, feien les
seves necessitats a les porteries,
van encendre bengales, llençar
ampolles de vidre. Es ficaven amb
la gent, colpejaven els cotxes dels
veïns que intentaven circular per
anar a casa i aquest comportament
es radicalitzava si el vehicle porta-
va algun instintiu del Barça. Fins i
tot hem escoltat que molts comer-
ciants han rebut coaccions”.
El fet és que es van dedicar també
a atemorir qualsevol persona del
barri i sobretot aquells que porta-
ven una samarreta blaugrana. La
situació va culminar amb càrregues
policials. “Es cert, va haver-hi veïns
que tenien banderes d’altres
equips al seu balcó i això ells ho

consideraven una provocació.
També es va donar el cas d’un veí
que anava amb el seu fill amb una
samarreta del Barça i van increpar
el pare i també el nen”. 
El silenci dels mitjans de comuni-
cació i dels responsables munici-
pals envers els greus fets va indig-
nar els veïns, que van enviar dife-
rents cartes al lector a diaris mos-
trant el seu rebuig als fets i recla-
mant accions al respecte.
Tal com ens diuen des de l’Asso -
ciació de Veïns “tenim dret a viure
tranquils com fins ara i sense haver
de patir per sortir al carrer”. 
Els veïns han parlat amb els
comandaments dels Mossos i s’es-
tudiarà un nou operatiu per als dies
de partit. També reclamen una
major implicació per part del Club i
de l’Ajuntament i han redactat un
manifest a fi de recollir signatures i
fer-lo extensible a la resta de la ciu-
tat. En el Manifest, s’hi diu:
“Exigim a les parts responsables
indirectes dels fets, Ajuntament i

RCD Espanyol el seu compromís
per tal que, conjuntament amb les
forces de l’ordre, s’asseguri que
fets similars no tornaran a produir-
se. Els veïns del barri Riera no
suportaran les conseqüències de la
construcció d’un Estadi de futbol a
les seves immediacions”.
Des de l’Associació de Veïns de
Riera se’ns diu que “ Estem parlant
de fets molt greus: carregues poli-
cials, inseguretat, limitacions en la
mobilitat dels veïns... Ens sentim
com envaïts per un col·lectiu sense
respecte i civisme en un barri on no
hi ha hagut incidències entre les
diferents comunitats que han con-
viscut fins ara. Hem acollit als nou-
vinguts amb les portes obertes,
però aquests tipus de comporta-
ments provocaran el rebuig dels
veïns. És com si els dies de partit
ens fessin fora del nostre barri”. 
Els membres de l’Associació dema-
nen el recolzament de tots el veïns
de Cornellà mitjançant la signatura
del seu manifest. 

Veïns del barri Riera amenaçats

Primeres propostes d’Esquerra
El Grup Municipal d’Esquerra proposarà en el proper Ple Municipal:  
1. Elaborar un adhesiu identificatiu per als vehicles dels veïns del barri
per tal que puguin accedir sense problemes als seus domicilis. 
2. Millorar l’operatiu policial a fi i efecte que els veïns i veïnes puguin
fer ús del carrer amb tota seguretat i tinguin garantida la tranquil·litat i
la llibertat de moviment. 
3. Establir un operatiu més eficient de neteja posterior als partits.
4. Revisar el pla de mobilitat amb la participació dels veïns, una parti-
cipació que ha estat negada en primera instància, per aportar solucions
efectives a l’hora d’aplicar el pla.


