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L’INDEPENDENTISME INTEGRADOR
Tot construint un país valent, emprenedor i per a tothom

Josep Ramoneda escrivia a El País: “Quan en Carod va
treure l’independentisme de l’armari, en la campan-
ya electoral que culminaria amb l’elecció de

Maragall com a President, pocs s’imaginaven que la inde-
pendència s’hauria consolidat plenament com a opció
política i com a objectiu assumit per una part significati-
va de la població. És potser la principal paradoxa que ens
ofereix el balanç del tripartit. Com que la independència
és la seva bandera, Esquerra és l’única formació del tri-
partit que ha collit un èxit estratègic. El seu projecte ha
envaït l’escenari polític. La independència ha deixat de
ser el terreny de l’utòpic per incorporar-se a la llista de
les opcions realment possibles. I ha obligat als altres par-
tits, i en especial a CiU, a fer exercicis de reubicació polí-
tica en funció de la consolidació de l’independentisme.
Cert. Arreu de Catalunya hi ha una onada de referèn-
dums independentistes que agrupa persones de tots
els orígens socials i culturals, que traspassa les fronte-
res dels partits polítics. Perquè la idea d’una país lliure
dintre d’una Europa unida, és un model que atreu cada
vegada més la ciutadania. 

3 pilars de l’independentisme: identitat,
economia, integració 
VIURE MILLOR- L’actual Catalunya, sotmesa als reptes
de la globalització, als problemes d’integració de la
immigració, de la necessitat de superar la pobresa, atu-
rar la deslocalització de les empreses, etc, ha de garan-
tir el benestar dels seus ciutadans. Per això, cal acabar
amb l’espoli econòmic que patim per part de l’Estat
espanyol. Tant se val on hagis nascut, tant se val la
llengua que parlis, tant se val on visquis, si Catalunya
no obté el finançament que necessita, el futur dels nos-

tres fills està en perill. Només sent Estat independent
podrem assegurar els recursos que ens falta per seu
país pròsper. A Europa, Finlàndia, Irlanda, Holanda o
Dinamarca són paradigmàtics. Ser independents els
permet poder gestionar les seves inversions adequada-
ment, tot potenciant les indústries exportadores.

IDENTITAT- Les nacions amb Estat propi tenen garanti-
da la continuïtat de la seva llengua i de la seva cultura.
En una Catalunya independent el castellà continuarà
sent una llengua normalitzada, però no queda clar que
el català tingui garantit el futur si no és una llengua ofi-
cial més de la Unió Europea, fet que l’Estat Espanyol
impedeix.

INTEGRACIÓ- Per ser català no cal deixar de sentir-se
espanyol. Per això, els independentistes d’ERC hem fet
president de Catalunya un català que estima Catalunya
tant com estima Espanya, José Montilla. Al projecte
d’una Catalunya independent, s’hi suma gent que ha
nascut fora de Catalunya, que conserva les tradicions
de la terra que els va veure néixer, però que té clar el
que és millor pel seu futur. 
Ser independents, al Segle XXI i dintre de la Unió
Europea, no vol dir posar fronteres i tancar el mercat,
és ben al revés, es tracta de ser lliures per prendre deci-
sions polítiques que ens integrin encara més a Europa.
No podem seguir coartant el futur del país i dels nostres
fills a les decisions d’un Tribunal Constitucional espan-
yol que cada vegada veiem més lluny.
L’objectiu d’una Catalunya independent dintre de la
Europa unida es cada cop més a prop i tots ho estem
fent possible, parlem la llengua que parlem i tinguem
els orígens que tinguem.

Ignasi Sayol 
President ERC-Cornellà

La Llei del cinema de Catalunya
Xerrada a càrrec de Maria Mercè Roca, 
parlamentària d’Esquerra ponent de la llei

Dijous 11 de març a les 20’30 h 
Al local d’Esquerra a Cornellà
C/Pius XIIè num 18.

“Aconseguirem que la llengua 
catalana estigui tan 

normalitzada en el cinema com
en les ràdios” Maria Mercè Roca



el full de Cornellà de Llobregat número 96 març 2010

Iolanda Llambrich: Fa 100 anys el
Patronat iniciava un llarg recorregut
que l’ha portat a estar present a la
història cultural i com a punt de tro-
bada d’oci a Cornellà. Com es va ini-
ciar aquest camí? 
Joan Romagosa: El 1910 era l’èpo-
ca que els Ateneus estaven en
plena ebullició. En la seva primera
etapa el Patronat es deia Centre
Catòlic es trobava a la cantonada
del Carrer Major amb el Carrer
Miquel de Roncalí. L’entitat estava
sota l’advocacia del Sagrat Cor i era
regentada per la burgesia propietà-
ria i benestant de Cornellà. Va ser al
voltant del 1914-1915 que Mossèn
Quintí Mallofré aconsegueix que la
Sra Maria Gibert, propietària de la
finca on s’ubica actualment el
Patronat, cedeixi els terrenys a la
societat que els hauria d’utilitzar
amb fins culturals recreatius i d’ajut
als socis. Si aquesta clàusula no es
complia els hereus podien executar
els seus drets sobre la propietat,
aquesta clàusula va estar vigent fins
els anys 60.

I L: En 100 anys l’entitat ha estat tes-
timoni i alhora protagonista de molts
canvis històrics. La Guerra Civil va ser
un període especialment dur per
totes les entitats lligades a la cultura
catalana. Com ho va viure el
Patronat?
J R: Hem pogut recuperar alguns
papers que estaven als Arxius de
Salamanca i que ara formen part de
l’exposició sobre el Centenari al
Castell de Cornellà. Aquests papers
ens mostren com PSUC i UGT van
entrar a l’entitat fent fora la dreta

responsable de l’alçament militar
contra la República i reclamant l’ús
de la finca. Aquesta etapa es trenca
bruscament el 27 de gener del 39
quan UGT i PSUC van abandonar
l’entitat i van deixar tota la docu-
mentació en la seva fugida. El 39
amb el triomf dels nacionals tan-
quen totes les entitats que havien

estat fidels a la República i el
Patronat torna a obrir les seves por-
tes. Els bancs del teatre de l’Orfeó
Catalònia van venir a parar al
Patronat i també es funden les
Escoles Nostra Senyora de
Montserrat amb materials vinguts
d’altres locals i entitats que havien
estat clausurades per la dictadura.
El Patronat va seguir sent considerat
de dretes però mai va abandonar les
seves finalitats i va mantenir encesa
la flama de la cultura popular i tradi-
cional catalana, es feia teatre en

català, es feien els Pastorets , s’hi
ballaven sardanes i hi havia un grup
d’esbart. 

I L: És a finals dels 60 i a inicis dels
70 que Cornellà viu una autèntica
transformació i comença a forjar-se
l’esperit reivindicatiu veïnal, polític i
associatiu. Com afecten aquests can-
vis al Patronat?
J R: Als anys 70 els sindicats entren
de ple a la vida associativa. El PSUC
entra al Patronat, son moments de
lluita reivindicativa veïnal i es crea
una coordinadora de barris. Des de
la coordinadora amb la participació
veïnal s’intenta crear un Pla urbanís-
tic i la gent passava pel Patronat a
portar les seves propostes i al·lega-
cions. Són anys en que s’estan ges-
tant canvis i els estatuts del
Patronat també es democratitzen.
Son els temps del Manifest dels 21,
del Congrés de Cultura Catalana...

I L: Quin moment destacaria de la
història més recent del Patronat?
J R: A finals del 96 s’emprenen les
obres de remodelació de tota l’enti-
tat, s’eliminen les barreres arquitec-
tòniques, el teatre es dota d’un

entrevista

Patronat Cultural i Recreatiu 1910-2010.
100 anys com a punt de trobada de l’oci i la cultura a Cornellà

La regidora d’Esquerra a Cornellà, Iolanda Llambrich, entrevista el 
president del Patronat, Joan Romagosa

L’exposició sobre el centenari al Castell de Cornellà ha
estat el tret de sortida de molts actes al llarg de l’any

amb la participació de totes les seccions del Patronat i
amb la col·laboració de la resta d’entitats de Cornellà
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Iolanda Llambrich
Regidora d’ERC

des de l’Ajuntament

Fa només quatre anys s’inaugurava a “bombo i
plateret” la remodelació de l’estadi d’atletisme i
el Camp de Rugby de Cornellà. L’alcalde de

Cornellà i el president del RCD Espanyol es feien la
foto i pregonaven la bonança d’unes instal·lacions que
ben aviat van mostrar les seves mancances i els des-
perfectes de les actuacions. 
Els usuaris d’aquestes instal·lacions ens han fet arribar
queixes i han denunciat que una obra que havia de ser
duta a terme com a contrapartida positiva a la construc-
ció de l’Estadi de l’Espanyol no reunia les condicions
necessàries. Els vestuaris estaven mal acabats, hi havia
problemes d’humitats i una llarga llista de problemes.
Ara veiem com s’arreglarà el nyap que va fer

l’Espanyol en el seu moment amb diners públics pro-
vinents del Fons Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat
Local que aporta l’Estat. 
Des del Grup Municipal d’Esquerra vam preguntar a
l’equip de govern si es pensava reclamar a l’espanyol
que es fes càrrec de la despesa que ocasiona l’arran-
jament del que en el seu dia van fer tan malament. La
resposta ha estat que no es pensa reclamar res i que
els arranjaments responen a les millores que cal fer
pel pas del temps. Han passat només 4 anys des de
la inauguració d’aquestes instal·lacions i ara es paga-
rà el nyap de l’Espanyol amb 123.861 € que són
diners públics i que es podrien destinar a altres neces-
sitats de la ciutat.   Indignant!!

Remodelació de l’estadi d’atletisme i camp de rugby 

escenari modern i un pati de buta-
ques que el converteix en una sala
polivalent i també amb aparells d’ai-
re condicionat i de calefacció. Van
ser unes obres que van comptar
amb el suport de la Generalitat, de
l’ajuntament i amb un crèdit de
l’Institut Català de Finances sense
interessos que ha permès que
actualment les finances de l’entitat
estiguin sanejades.

I L: La celebració del Centenari és
sens dubte tot un repte organitzatiu i
de mobilització per a l’entitat. Què
oferiran amb motiu d’aquesta cele-
bració?
J R: Els actes s’han iniciat amb la
inauguració de l’exposició sobre el
centenari al Castell de Cornellà i

serà el tret de sortida de multitud
d’actes al llarg de l’any amb la parti-
cipació de totes les seccions del
Patronat i amb la col·laboració de la
resta d’entitats de Cornellà que
s’han volgut afegir a la celebració,
així com xerrades de diferents
àmbits del món de la cultura, la polí-
tica i que il·lustraran diferents
aspectes de la trajectòria de l’enti-
tat. Els actes s’aniran succeint al
llarg de tot l’any i culminaran el 18
de desembre amb un Ball de Gala. 

I L: Què destacaria de la seva etapa
com a president i que desitja pel
futur de l’entitat?
J R: Sens dubte ha estat un repte
personal el haver aconseguit que
funcionés l’entitat, que anés crei-

xent i que actualment ja en formin
part 618 socis. És una entitat que
té les portes obertes a tothom, que
ofereix servei a la ciutat amb la sala
de teatre on s’han organitzat durant

el darrer any 597 actes i hi han pas-
sat 92.800 persones. El meu desig
pel futur és poder seguir donant
aquest servei a la vida cultural i
associativa de la ciutat i veure com
s’incorporen cada dia més perso-
nes i també la població nouvinguda.

El Patronat és una entitat
que té les portes obertes

a tothom i que ofereix
servei a la ciutat

ciutat 

La veu de la ciutadania

El senyor Roque Marquina Tesan, veí de Cornellà
ens ha fet arribar una petició per la qual ja ha pre-
sentat la conseqüent instància al registre de

l’Ajuntament. El senyor Marquina va ser alumne de Las
Escuelas Nacionales Graduadas Anselmo Clavé entre
l’any 1040 i 1953 i demana que amb la remodelació
que s’ha dut a terme de l’entorn de la plaça de
l’Església es torni a ubicar al seu lloc l’escultura que
homenatja el mestre Clavé. Aquesta escultura presidia

la Rambla que porta el nom del mestre i el senyor
Marquina considera que seria positiu retornar a aques-
ta ubicació l’escultura en honor d’aquest personatge
il·lustre de la cultura catalana. 

*Ens podeu fer arribar les vostres consultes, peticions,
suggeriments a la bústia del Grup municipal d’Esquerra
a l’ajuntament o bé per correu electrònic a 
esquerra@aj-cornella.cat o illambrich@aj-cornella.cat
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Dret a Decidir

La primera onada de les consul-
tes per la independència va
escampar com una taca d’oli

l’efecte creat a Arenys de Munt i el
dia 13 de Desembre es van celebrar
a 165 municipis. La primera onada
de consultes populars sobre la inde-
pendència va ser un èxit de partici-
pació i de normalitat democràtica. 
Un procés nou, impulsat per la
societat civil, organitzat de manera
impecable i rigorosa, tal com van
certificar els observadors internacio-
nals que es van desplaçar expres-
sament al nostre país per seguir les
consultes. El cas és que, tot i que
està de moda parlar de desafecció
política, més de 15.000 voluntaris
de totes les edats es van implicar
per garantir-ne la bona organització.

Cal recordar que, encara que les
consultes no siguin legals i encara
que s’hi permet votar a tots els

empadronats de més de 16 anys i
als immigrants que no tenen la ciu-
tadania, tenen una extraordinària

transcendència política. Per primera
vegada a la nostra història ha estat
la societat civil qui ha assumit el
repte d’organitzar les consultes i ha
permès normalitzar i desacomplexar
l’objectiu de la independència i, ara,
a moltes ciutats i pobles del país ja
s’està treballant perquè d’aquí a
uns mesos s’organitzin noves con-
sultes. En concret, 78 municipis el
28-F, d’entre els quals Begues,
Torrelles i Molins de Rei al Baix
Llobregat, i quasi 200 el 25-A, sis
de la comarca (Castell defels, Coll -
bató, Corbera, Marto rell, Olesa de
Montserrat i Sant Just Desvern).
La nostra ciutat tampoc no es que-
darà al marge d’aquest clam demo-
cràtic. Per això, ja s’ha constituït
Cornellà Decideix, entitat que aplega
un col·lectiu de més de cent cin-
quanta persones de tots els barris
de la ciutat amb la voluntat de tre-
ballar perquè també sigui possible
celebrar la Consulta a la nostra  ciu-
tat. “Cornellà Decideix” es va pre-
sentar el passat dia 5 de febrer en
un acte organitzat al Patronat
Cultural i Recreatiu. Durant l’acte,
els fundadors de l’entitat van fer una
crida a la ciutadania a participar en
el procés i a integrar-se en els dis-
tints grups que possibilitin la cele-
bració de la consulta. 

Ciutadans i ciutadans que vulgueu
col·laborar, adreceu-vos a: 
www.cornelladecideix.cat

Dret a decidir: d’Arenys de Munt a Cornellà 

Va caure com una gerra d’aigua
freda l’actitud incomprensible
de l’alcalde Balmon d’impedir

que el Plenari Municipal pogués dis-
cutir l’adhesió o no de l’ajuntament
a la consulta. Quan arreu del país
s’obre pas l’exercici de la democrà-
cia i vivim amb orgull que les idees
puguin expressar-se en tota llibertat
com a mostra dels valors més posi-
tius  de la nostra societat, que l’al-
calde negui que els representants

elegits per la ciutadania —en el cas
d’Esquerra la regidora  Iolanda
Llambrich— no puguin ni tan sols
presentar a debat una moció en què
es demanava el reconeixement de
l’entitat organitzadora de la consul-
ta i el suport municipal a aquest
exercici de participació ciutadana,
és una mostra d’intolerància i incul-
tura enormes. 
En definitiva, Cornellà ostentarà el
lamentable honor de ser l’únic ajun-

tament de Catalunya on no s’ha
pogut debatre en un ple aquesta
moció. Hi ha hagut ajuntaments en
els quals els regidors socialistes
han votat en contra de la moció
d’adhesió; en d’altres, s’han abs-
tingut i n’hi ha hagut en els quals
han votat a favor. Totes les posi-
cions són legítimes i respectables. 
Però impedir el debat... això només
a Cornellà. Vet aquí la modernitat
de l’alcalde Balmon.

L’alcalde Balmon posa pals a la roda 

Acte de presentació de Cornellà Decideix

“Esta d’acord que la
nació catalana esde-

vingui un estat de
dret, independent,
democràtic i social,
integrat en la unió

Europea?”


