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Defensem
Can Mercader

Can Mercader és el parc urbà més 
gran de Cornellà i el més ben 
valorat. Però, per fer justícia, cal 

recordar que si podem gaudir de Can 
Mercader és gràcies a la lluita dels veïns 
de l’Almeda que l’any 1970 s’oposaren 
a l’Avantprojecte del Pla Parcial Almeda, 
que preveia edificar habitatges dins el 
parc. La lluita es va guanyar i, des de l’any 
1971,  tot el parc de Can Mercader és zona 
verda i està protegit com a tal.

Recentment, el Govern de la ciutat ha 
comunicat que té en projecte edificar a 
Can Mercader, darrere de l’actual edifici 
de serveis. Es tracta d’una construcció de 
nova planta per a instal·lar-hi el Museu 
de les Matemàtiques de Catalunya, equi-
pament que ocupa actualment el segon 
pis del Palau. Per fer aquest projecte cal, 
però,  convertir part de l’actual zona verda 
en zona d’equipament.

Ignasi Doñate
Regidor d’ERC a 

l’Ajuntament de Cornellà

el full
de Cornellà de Llobregat NÚMERO 108 - FEBRER 2017

ERC de Cornellà vol alertar a la pobla-
ció de Cornellà del risc que suposa aquest 
projecte d’edificació per a la integritat 
del parc i de la zona verda. Cornellà té 
un dèficit de zones verdes i, també per 
aquest motiu,  les que disposa estan molt 
ben valorades per la ciutadania, que n’ha 
demanat reiteradament la millora. Consi-
derem que no és el moment de retallar 
els espais verds de Cornellà i, encara 
menys, de no respectar íntegrament 
el parc de Can Mercader. Estem a favor 
de trobar una ubicació adequada per al 

Museu de les Matemàtiques, avui mancat 
d’espai i de condicions, però no a costa el 
patrimoni verd de tota la ciutat.

ERC de Cornellà farà totes les actuacions 
possibles per aconseguir que l’actual equip 
de Govern de la ciutat es desdigui del pro-
jecte l’actual. Altres opcions són possibles. 
En darrer terme, però, potser serà la po-
blació de Cornellà la que haurà de decidir 
si vol més edificis al parc de Can Merca-
der o si vol preservar els espais verds per 
als nostres fills, com van fer els veïns de 
l’Almeda ara fa quasi cinquanta anys. ♦

L’equip de Govern de l’Ajuntament vol construir dins del parc 
i reduir la zona verda més ben valorada per la població
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Al maig farà dos anys de les elec-
cions municipals, unes eleccions 
que com ja esperàvem ens havien 

de portar, i ens han portat, molts canvis.
El PSC perdia la majoria absoluta que 

tenia des de feia 30 anys i entraven noves 
formacions polítiques al consistori, com 
Cornellà en Comú-Crida per Cornellà, que 
va passar a ser segona força, i C’s, terce-
ra. ERC hi vam tornar amb dos regidors, 
el Francesc Sànchez i jo mateixa, i som la 
quarta força per davant d’ICV-EUiA i el PP.

Aquesta correlació de forces, amb el Go-
vern amb majoria simple, és més plural i 
representativa de la ciutat. Això s’eviden-
cia en la variabilitat de propostes, enfoca-
ments i dinàmiques.

Al Ple d’octubre es va acomiadar com 
a regidor el Francesc, a qui hem d’agrair 
la seva tasca i implicació en tot aquest 
temps. El Francesc ha deixat de ser regi-
dor, ha fet un pas al costat, però continu-
em comptant amb ell per treballar per la 
República i tots els valors que representa.

Al Ple de novembre es va incorporar 
l’Ignasi Doñate, que agafant el relleu del 
Francesc treballarà ara des del consistori 
per la defensa dels drets dels més desfa-

artístic de la ciutat. Necessitem un Cor-
nellà cohesionat socialment, on la relació 
entre barris i cultures sigui un model i un 
eix vertebrador de la ciutat. Lluitem per 
un Cornellà més just. I som l’única força 
política al consistori que lluita per assolir 
la República Catalana.

Però ens queda molta feina per fer, que 
continuarem fent amb l’ajuda i aportaci-
ons de tots vosaltres, perquè el nostre 
projecte també és el vostre i necessitem 
que sigueu part activa del projecte. 

Un petit apunt personal: han estat gai-
rebé dos anys intensos, amb moltes hores 
dedicades, amb bons moments i moments 
durs, però sobretot ha estat un temps en 
què he après moltíssim, tant pel que fa 
a política com pel que fa a funcionament 
de l’administració, a relacions personals… 
Estic contenta de poder formar d’aquest 
projecte i tinc tota la força i ganes per conti-
nuar-lo, però vull deixar molt clar que sense 
vosaltres això no seria possible, començant 
pel Francesc i l’Ignasi, companys de con-
sistori, continuant pels companys de l’exe-
cutiva i amb totes les persones que ens 
feu costat. Gràcies a tots! ♦

vorits i de la República Catalana, indestri-
ables l’una de l’altra.

En aquest temps els regidors, com a 
cares visibles, i la resta de l’equip d’ERC 
Cornellà a la rereguarda, hem treballat 
per defensar als Plens un model de ciutat 
diferent a l’actual, i el continuarem defen-
sant en el futur.

Ens vam presentar amb un programa 
que contenia quatre eixos clau: un Corne-
llà republicà, un Cornellà cohesionat, un 
Cornellà emprenedor i un Cornellà soste-
nible. I d’aquests eixos hem anat desenvo-
lupant part del programa.

I fent balanç d’aquest temps de man-
dat, podem dir que hem fet molta feina, 
però que ens en queda molta per fer. 
Continuem treballant per un Ajuntament 
més obert i participatiu, incidint perquè 
la ciutadania tingui més pes i decisió en 
temes clau de la ciutat. Treballem perquè 
els pressupostos siguin els de tots i no tan 
sols els d’uns quants, treballem perquè els 
comptes del consistori i de les empreses 
municipals siguin clars. Treballem perquè 
Cornellà sigui més verd del que ho és ara, 
defensem el patrimoni cultural, històric i 

Dos anys de mandat
Balanç de la feina feta a l’Ajuntament

Raquel Albiol
Regidora d’ERC a 

l’Ajuntament de Cornellà
@raquel_albiol

ERC Cornellà sempre hem estat clars 
amb els sous i salaris dels regidors, 

que són diners que surten de les butxa-
ques de la ciutadania.

Actualment els regidors portaveus 
podem acollir-nos a dedicació par-
cial, amb un salari de 18.359.96 € bruts 
anuals ;  a dedicació exclusiva,  per 
49.900 € bruts anuals, o al cobrament 
de dietes per assistència a reunions i 
plens. Els regidors portaveus dels grups 
municipals que no s’acullen a la dedi-
cació exclusiva poden disposar de la 

Sous i salaris
Els comptes clars

Defensarem un Ajuntament republicà, 
emprenedor, cohesionat i sostenible i 

treballarem per fer-lo possible
“

”

APORTACIONS D’ESQUERRA
AL PRESSUPOST DE CORNELLÀ

Per què hem votat a favor del pressupost del 2017?

Amb les nostres aportacions s’incrementen les par-
tides en els àmbits social, educatiu, comercial i de 

medi ambient.
Hi hem votar a favor tenint en compte que l’equip de 

Govern ha incorporat gairebé totes les nostres propostes 
i que hi ha el compromís i voluntat d’implementar altres 
aspectes de difícil quantificació, com per exemple 
realitzar auditories als edificis municipals per millorar-
ne l’eficiència energètica.

Alhora, hi ha el compromís per totes dues bandes d’un 

diàleg periòdic per establir com i de quina manera es 
destinen els imports de les nostres aportacions i de la 
resta del pressupost.

D ’a ltra banda,  cont inuarem trebal lant  per uns 
pressupostos més participatius que els actuals en què, 
sense por, la ciutadania hi tingui molt més a dir. No 
compartim el deute que l’Ajuntament acaba absorbint 
de ProCornellà i continuarem demanant els comptes 
més clars per saber a què es destinen els diners de la 
ciutadania.

Increment del doble de les ajudes a 
persones soles dependents

+ 50.000 €

Apujaran un 150 % les ajudes al 
esplais per a fer reforç escolar

+ 30.000 €

Augment del 50 % en les beques 
menjador dels instituts

+ 20.000 €

Projectes de cooperació en el marc 
del 0,7 % (actualment l’Ajuntament 
no hi destina ni el 0,1 %)

+ 10.000 €

Campanyes i estudis de medi 
ambient sobre residus, reciclatge, 
educació ambiental i sostenibilitat

+ 33.000 €

Activitats de promoció del
comerç local de Cornellà

+ 100.000 €

Doblem la inversió per a contruir i 
millorar els carrils bici

+ 150.000 €

S’estudiarà adequar
l’espai del riu Llobregat
i incrementar-ne la despesa

Augmentarà la inversió en 
tasques de prevenció de les 
drogodependències

+ 4.500 €

Es valoraran i implementaran
millores per al Mercat Municipal
de Sant Ildefons

figura d’un assessor, amb un salari de 
35.000 € bruts anuals. La resta de regi-
dors cobren per assistència a reunions i 
plens, a excepció dels tinents d’alcalde 
o regidors de barri, que tenen un salari 
específic.

ERC Cornellà considerem que la tasca 
política ha d’estar remunerada i que s’ha 
de disposar de més eines, i més en una 
ciutat de les dimensions i l’envergadura 
de Cornellà, on com a oposició ens fan 
falta per poder poder fer en millors con-
dicions la nostra tasca. Ara bé, conside-
rem completament pervers que els i les 
polítiques ens hàgim de posar el sou a 

nosaltres mateixos, i alhora que aquest 
sigui un sou just. I què és un sou just? 
Difícil resposta.

No compartim els sous proposats 
per l’equip govern, que considerem ex-
cessius, i per això vam proposar que 
l’import de la dedicació exclusiva dels 
portaveus fos de 37.000 € bruts anuals, i 
l’import de l’assessor, de 25.000 € bruts 
anuals. No es va acceptar.

E RC  s ’ h a  a c o l l i t  a  l a  f i g u ra  d e 
l’assessor, però destinarem la diferèn-
cia proposada per l’equip de govern i la 
nostra proposta a programes socials de 
la ciutat.



Política municipalQuè hem fet en aquest mandat?

Durant aquests gairebé dos anys de mandat hem treballat
per canviar la dinàmica d’un equip de Govern acostumat a la 

majoria absoluta i per canviar el model de ciutat.
Hem presentat fins al gener 28 mocions, conjuntes o en solitari, 

el resum de les quals podeu llegir en aquestes pàgines,
així com també altres actuacions que hem realitzat.

Suport a l’acolliment de població refugiada
Vam presentar amb PSC i ICV una moció que instava els governs de 
Catalunya i de l’Estat a augmentar els recursos i el temps d’acollida 
de refugiats per conflictes bèl·lics, i proposava tot de mesures que 
ha de fer l’Ajuntament per acollir refugiats, com ara actualitzar el Pla 
d’acollida, col·laborar amb entitats, etc.

Creació Garantia +55 impulsada per la UGT
La moció crea la prestació «Garantia +55» per a les persones de més de 
55 anys que es troben en situació de desocupació, tinguin cotitzats un 
mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació con-
tributiva. La moció es va aprovar amb el vot a favor de tots els partits 
llevat del PP i de C’s.

Suport al col·lectiu LGTBI
Amb CeC-CpC i ICV vam presentar una moció contra l’homofòbia, la 
transfòbia i l’assetjament escolar contra les persones lesbianes, gais, 
transgèneres, bisexuals i intersexuals. El PSC va esmenar-la per no ha-
ver de penjar la bandera de l’arc de sant Martí al balcó de l’Ajuntament 
i, per aquest motiu, vam decidir no votar a favor de la moció resultant. 

Moció d’adhesió a l’AMI
L’Ajuntament de Cornellà no es va adherir a l’Associació de Muni-
cipis per la Independència perquè no hi va haver cap partit, llevat 
d’Esquerra, que votés a favor de la moció d’adhesió. Únicament CeC-
CpC es va abstenir; tota la resta hi va votar en contra.

Reforma del Reglament Orgànic Municipal
Per fer un Ajuntament més participatiu i democràtic vam proposar re-
formar el ROM, una reivindicació històrica nostra. El ROM determina la 
quantitat de mocions, precs i preguntes que es poden formular al Ple 
i no permet que la ciutadania hi pugui intervenir. Actualment, després 
de presentar les propostes de modificació, restem a l’espera de poder 
treballar amb el redactat final.

Condemna del franquisme
La moció, presentada amb CeC-CpC i ICV, condemnava rotundament la 
dictadura franquista i instava l’Ajuntament a personar-se en la «que-
rella argentina» en nom dels dos regidors cornellanencs afusellats pel 
franquisme i dels 15 regidors jutjats en consell de guerra. També con-
demnava explícitament l’assassinat del president Lluís Companys.

Moció «Que no pase +»
Vam presentar amb els altres grups aquesta moció per visualitzar les 
víctimes d’accidents sanitaris i reconèixer la protecció insuficient que 
tenen. Per això es demana establir un marc jurídic específic perquè tin-
guin igualtat de condicions que altres col·lectius, i crear uns jutjats es-
pecialitzats per agilitzar procediments i aconseguir sentències justes.

Escola d’educació especial Virolai
Tots els partits vam sol·licitar a la Generalitat que assumeixi la titulari-
tat de l’escola d’educació especial Virolai. Alhora, es va arribar a l’acord 
perquè es facin un seguit d’inversions en millores urgents i necessàries 
per a l’escola, que va assumir l’Ajuntament de Cornellà.

Consells de Participació
La moció, rebutjada gràcies al PSC i el PP, pretenia millorar el funciona-
ment dels Consells Sectorials de Participació, dotar-los de més pes en 
la presa de decisions i normalitzar-ne la periodicitat de les sessions. Hi 
ha una manca de voluntat política de l’equip de Govern de creure’s la 
funció dels Consells i de facilitar el màxim diàleg i participació.

Traspàs de Rodalies
Demanàvem el traspàs de tot el servei de Rodalies, incloent-hi les vies 
i totes les infraestructures, a la Generalitat, ateses les mancances de la 
gestió d’Adif i Renfe. També sol·licitàvem el finançament adient per a 
fer les inversions que Adif no ha fet encara. Tots els partits van votar 
a favor de la nostra moció, llevat del PP.

Moció per la reforma horària
La reforma horària proposa jornades comercials, laborals i escolars 
compactes en què preval la qualitat de les hores i no la quantitat, 
amb prou hores de descans i lleure i amb la conciliació familiar com a 
objectiu prioritari. La moció insta l’Ajuntament a fer-ne campanyes de 
conscienciació, fer horaris d’actes que ho tinguin en compte, etc.

Renda garantida ciutadana
Moció conjunta amb socialistes i Iniciativa per adherir Cornellà com a 
ciutat promotora de la renda garantida, que asseguraria uns mínims de 
vida digna per a persones en risc de pobresa, milloraria les condicions 
laborals dels treballadors i complementaria les prestacions socials ac-
tuals. Es va aprovar amb els vots a favor de tots els partits llevat el PP.

Canvi de nom per «parc del Canal de la Infanta»
El nom anterior, “parc de la Infanta”, generava equívocs. El nom es va 
posar en referència al canal que abastia aigua a les poblacions, els 
conreus i indústries de la riba esquerra del Llobregat, des de Molins de 
Rei fins a Sants. Aquesta construcció encara és visible en alguns trams 
de la ciutat i va tenir un gran pes en la nostra història.

Línies de P3 i Oficina Municipal d’Escolarització
Hem rebutjat el tancament d’aules i línies de P3 a Cornellà i el Baix 
Llobregat i, per tenir més eines perquè no es repeteixi la situació de 
reducció de línies a les escoles de la ciutat, vam presentar una moció per 
la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització. Aquesta oficina gestio-
narà tot el procés d’accés a les escoles municipals per a alumnes nous i 
suposarà una possibilitat de diàleg i proximitat entre les administracions.

Contra la salinitat al riu Llobregat i els aqüífers
La salinització del Llobregat deriva de les explotacions salines de Súria 
i Sallent i és un problema que suposa un greu perill per a la salut públi-
ca, encareix els processos de dessalinització i perjudica el medi am-
bient. La moció que vam presentar, aprovada per unanimitat, exigeix 
un pla de restauració del riu i d’eradicació de processos de salinització.

«Anem a mil» per un sou mínim de mil euros
Vam presentar la moció perquè l’Ajuntament s’adhereixi a la campa-
nya, que entre altres acords fixa un sou mínim de mil euros tant per a 
treballadors municipals com per als d’empreses subcontractades per 
l’Ajuntament. El PSC d’entrada va voler votar-hi en contra, però des-
prés d’un estira-i-arronsa només el PP es va abstenir.

Regularització de la plantilla de Ràdio Cornellà
Gràcies a la denúncia d’Esquerra Republicana s’ha normalitzat la 
situació anòmala de la plantilla de Ràdio Cornellà, en què alguns dels 
tècnics i de les periodistes estaven en situació irregular pel que fa a 
salari i tipus de contracte.
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Fa anys que el petit comerç de Cor-

nellà pateix per sobreviure en un 
context cada cop més advers. La sa-
turació de grans superfícies comercials 
i la crisi econòmica han estat factors 
determinants en l’asfíxia del comerç de 
proximitat, que a poc a poc va abai-
xant la persiana i abandonant els nos-
tres carrers.

Esquerra vam presentar una moció 
de suport al comerç local, que es va 
aprovar per unanimitat. La moció de-
mana a l’Ajuntament que faci un estudi 

assessori els botiguers, nous o ja exis-
tents, per adaptar-se millor a l’entorn.

Caldrà, però, molta insistència i vo-
luntat política perquè les mesures pre-
vistes s’apliquin de manera efectiva. 
Els 100.000 € aprovats als pressupos-
tos per proposta nostra ajudaran al fet 
que, i tot i que no podem tornar enrere i 
recuperar els comerços que han tancat, 
almenys fer els possibles per intentar 
minimitzar i reduir els efectes negatius 
cap als comerços que encara existeixen 
i fan esforços per sobreviure a Cornellà.

comercial nou i que elabori el Pla estra-
tègic comercial, que l’Ajuntament s’ha 
compromès a elaborar el proper any. 
Aquest Pla, en què han de col·laborar 
tant els mercats com els comerços, els 
centres comercials i l’Ajuntament, ha de 
reordenar el comerç local amb la defi-
nició de nuclis comercials a cada barri, 
amb recursos d’aparcament i eixos co-
mercials connectors, per tal d’impulsar 
el comerç local de qualitat, amb especi-
alització sectorial. La moció també pre-
veu crear un servei de l’Ajuntament que 

Primer de tot, companyes i com-
panys, vull desitjar-vos un bon 
any 2017, un any ple d’incerte-

ses però també ple de reptes. Serà un 
any complex que esdevindrà el de les 
nostres vides, en què faran realitat els 
nostres anhels i il·lusions de tants anys 
de lluita i el més gran dels nostres 
somnis: la República Catalana. Una Re-
pública plena d’esperances i il·lusions, 
socialment justa, en una societat avan-
çada on la igualtat de gènere sigui la 
normalitat, lluny de la corrupció a què 
estem sotmesos per un Estat pervers, 
que engreixa les grans companyies; 
tenim el darrer exemple amb el rebut 
de la llum i els grans capitals.

El camí no és fàcil però no el 
deixarem escapar
El camí serà feixuc i no ens ho posa-
ran fàcil: hi tenen molt a perdre, com la 
«solidaritat» imposada o els privilegis 

de la munió de polítics autonòmics.
I aquí ens trobem tots i totes, en 

aquest camí que caldrà treballar cada 
dia, fent un petit esforç més, explicant 
qui volem ser, on volem anar, quins 
avantatges i quins reptes com a país 
ens esperen en un futur molt proper.

Cal contrastar la informació, l’Estat 
ja fa dies que fa guerra bruta i mirarà 
de dividir-nos. Cal que no ens mirem el 
melic i que siguem generosos, fins i tot 
amb els nostres veïns que no pensen 
com nosaltres, però que al final formen 
part del nostre entorn.

Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, 
però també tornarem a somiar, torna-
rem a somriure. Aquest any és el nos-
tre! No el deixeu escapar!

El 2017 serà l’any de la
República Catalana

Carles Alemany
President d’ERC

Cornellà de Llobregat
@carlemany

Tots i totes sou 
necessaris i 
necessàries

Tenim molta feina a fer en 
aquest any decisiu. Hem 

d’arribar a tots els racons de 
Cornellà i hem de ser més gent 
que mai per afrontar el repte de 
trencar amb l’Estat i celebrar el 
referèndum d’independència.

Volem estendre el diàleg i la 
participació i, per tant, visitarem 
tots els barris de Cornellà per 
escoltar la veu de tota la ciuta-
dania, per explicar les nostres 
propostes a tot arreu i per po-
der resoldre les diferències a les 
urnes democràticament. Sempre 
hem defensat que la indepen-
dència no és un objectiu per si 
mateix, sinó l’eina per poder fer 
una Catalunya millor en tots els 
sectors socials.

Alhora hem de continuar tre-
ballant per un Nou Cornellà, més 
republicà, més emprenedor, 
més cohesionat i més sostenible.

Però, per arribar a tots els 
carrers de Cornellà i poder fer 
avançar la ciutat i el país, ne-
cessitem més mans. Cal que hi 
siguem tots si volem convèncer 
i aconseguir fer una ciutat i un 
país millors, i per aconseguir-ho 
us necessitem a tots vosaltres.

Aquest 2017 ens juguem el 
futur, i sense el Baix Llobregat 
i ciutats com Cornellà no hi te-
nim res a fer. Si volem guanyar 
ens hem de comprometre. Per 
això us demanem que feu un 
esforç, que us acosteu als actes 
que anirem fent aquests mesos 
i que hi participeu de manera 
activa. Si no ens hi mullem tots, 
no ho aconseguirem mai!

Hem presentat una moció conjunta 
amb CeC-CpC i ICV-EUiA per defi-

nir el pla d’usos de Can Bagaria.
La moció defensa un sistema partici-

patiu i permet obrir a la ciutat un espai 
únic a la comarca; per fer això, primer 
cal rehabilitar l’edifici, ara en molt mal 
estat. El PSC, per votar-hi a favor, va 
exigir suprimir el primer acord, que 
emmarcava Can Bagaria en una pla-
nificació global de ciutat dins del Pla 
estratègic de cultura i el Pla d’actuació 
municipal. Tot i que l’aprovació de la 

Procés participatiu per a definir 
els usos de Can Bagaria

moció és un pas endavant, lamentem 
que el PSC no vulgui pensar en la ciutat 
en àmbit general, amb un model de ciu-
tat en conjunt, potser perquè com ens 
té acostumats la seva dinàmica és tre-
ballar en temes concrets, fent pedaços, 
sense preveure cap a on volem anar en 
conjunt com a ciutat.

Pel que fa al procés participatiu per 
definir els usos, ara us emplacem a 
vosaltres, la ciutadania, a presentar 
propostes dels projectes que voldríeu 
que ocupessin l’espai de Can Bagaria.

No més pisos al Pisa

A l’edifici actual del cinema Pisa s’hi 
constuiran habitatges nous. El 2011 

vam fer la campanya conjunta «Pisa sí, 
pisos no» en què defensàvem que es 
continués amb l’activitat del cinema  
adaptant-lo a les noves realitats o, si no, 
destinar l’espai a un centre intercultu-
ral per a la ciutadania. A Cornellà hi ha 
massificació d’habitatges i falten més 
zones verdes o espais multiculturals, i 
més a la zona del Pisa, confluència en-
tre la Gavarra i Sant Ildefons, els barris 
més densificats de la ciutat. Fer-hi més 
habitatges és caure en el mateix error 
de sempre: edificar fins a l’últim metre. A 
Cornellà calen més zones verdes i equi-
paments, i la ubicació del Pisa és idònia.

ERC continuem treballant contra 
les desigualtats i la discriminació 

per raó de gènere, laboral, política i 
social que patim i per l’eradicació de la 
violència masclista, de la bretxa sala-
rial i de la feminització de la pobresa. 

El 8 de març es reivindica el dia 
Internacional de la Dona, i el 25 de 
novembre, el dia contra la violència 
masclista, dates imprescindibles per 
visibilitzar la discriminació que patim, 
però és imprescindible lluitar cada 
dia des de tots els àmbits per arribar 
a una situació de normalitat que, per 
desgràcia, encara ens queda lluny.

Millores al camp 
dels clubs de 
rubgi i d’atletisme

L’estadi i instal·lacions que compar-
teixen el Club Rubgi Cornellà, el 

Cornellà Atlètic i el Club de Petanca des 
dels seus inicis van ser construïts en 
precari. Al poc temps d’haver-los inau-
gurat ja eren molt evidents moltes de 
les mancances i desperfectes, i es feia 
palès que no reunien les condicions ne-
cessàries per al bon desenvolupament 
dels entrenaments i competicions, tant 
del Club de Rugbi com de l’Atletisme.

La moció que vam presentar i que es 
va aprovar insta l’Ajuntament a tenir en 
compte totes les peticions per millorar 
les instal·lacions —ampliació de vesti-
dors, gimnàs i infermeria, revisió de la 
caldera, modificació de la instal·lació 
lumínica, compra de material necessa-
ri per al desenvolupament correcte de 
l’esport, etc.— i també demana canviar 
la gespa per gespa artificial i reubicar la 
zona de llançament d’atletisme.

Finalment, s’estan fent moltes de les 
millores sol·licitades i el camp tindrà 
gespa artificial. Agraïm haver arribat a 
una solució a les seves reivindicacions, 
però lamentem que s’hagi d’arribar a 
situacions tan extremes perquè el Go-
vern de la ciutat acabi implicant-se.

Dones amb tots 
els drets



Mai en la història de Catalunya hi 
havia hagut un escenari polític 
com l’actual, en què la capacitat 

de decidir el nostre futur depèn només de 
nosaltres. D’una banda, al Parlament hi ha 
una majoria parlamentària favorable a 
la independència i, d’una altra, existeix un 
Govern que ha contret el compromís de 
convocar un referèndum el mes de setem-
bre d’enguany. És a dir, es tenen les eines 
per fer-lo gràcies a la voluntat democràti-
ca d’una majoria de ciutadans. A aquesta 
majoria, cal sumar-hi a més unes altres 
forces polítiques d’esquerra que també es 
declaren favorables al referèndum, tot i que 
no s’han pronunciat del tot compromeses 
encara en la convocatòria del mes de set-
embre i no han decidit si demanaran el sí, el 
no o donaran llibertat de vot. En tot cas, els 
uns i els altres evidencien l’existència d’una 
amplíssima majoria de catalans que volem 
decidir quina ha de ser la relació amb el 
Regne d’Espanya.

El 23 de desembre es constituí el Pacte 
Nacional pel Referèndum per tal de fer 
possible un acord amb el Govern espanyol. 
Som insistents! De fet, cal recordar que els 
independentistes ho hem intentat en múl-
tiples ocasions els darrers cinc anys. En  
concret fins a divuit vegades, però sempre 
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se’ns ha negat l’autorització per part del PP 
i del PSOE. I ara encara ho tenim més difícil 
arran de la presència de C’s. De fet, jo ma-
teix en el debat d’investidura de Rajoy vaig 
dir al candidat que el Govern convocaria 
el referèndum el setembre del 2017 en el 
benentès que ell no acceptés prèviament 
negociar-lo. Que si estava disposat a par-
lar-ne, Carles Puigdemont estava obert a 
parlar de tot: de la pregunta, del calendari, 
dels percentatges per donar validesa al re-
sultat, de com garantir la imparcialitat dels 
mitjans de comunicació públics, etc. En re-
sum, és evident que fer les coses fetes de 
mutu acord sempre és més rendible que no 
pas fer-les sense entesa.

Desgraciadament, el Govern espanyol 
ha deixat clar que mai, mai permetrà el 
referèndum, raó per la qual l’haurem de 
convocar sense la seva autorització. Per-
què en el segle xxi i en una societat avança-
da com la nostra la voluntat democràtica 
de la ciutadania no té per què supeditar-se 
a les imposicions dels partits de PP-PSOE-
C’s, ni té per què restar a l’espera que pas-
sin vuit o dotze anys abans que potser 
(només potser!) pugui guanyar (o no!) Po-
demos amb majoria absoluta a l’Estat es-
panyol per poder negociar el referèndum.

En conseqüència, el Parlament de Cata-

lunya farà la llei amb la qual poder convo-
car el referèndum, per la qual cosa s’obriran 
els col·legis electorals i serem cridats a les 
urnes. I visca la democràcia! El que deci-
deixin els ciutadans les ciutadanes de 
Catalunya serà vinculant i executat pel 
Govern. 

I passi el que passi, el Govern Puigde-
mont-Junqueras haurà acabat la feina 
per la qual va ser elegit. En cas que hagi 
guanyat el no, la voluntat democràtica es 
traduirà en unes eleccions de caràcter au-
tonòmic, com les que s’han anat convocant 
en els darrers trenta anys, per tal de conti-
nuar essent una Comunitat Autònoma del 
Regne d’Espanya. Si guanya el sí, es convo-
caran unes eleccions constituents, és a dir, 
unes eleccions per elegir un Parlament que 
elabori ja la Constitució de la República 
de Catalunya.

En el propers mesos, doncs, tots els ciu-
tadans de Catalunya, pensem com pensem, 
haurem de debatre els avantatges i des-
avantatges de continuar essent una auto-
nomia d’Espanya o  de convertir-nos en un 
Estat independent. I tots serem cridats a 
ser protagonistes d’una gran responsabili-
tat: decidir el nostre present i el futur de 
les generacions que vindran.

I la decisió que en resulti serà un orgull 
per a tots i totes. Un poble que decideix 
el seu futur cívicament i democràticament 
és un poble capaç d’encarar reptes de tota 
mena, perquè el dret a decidir pertany a 
tothom, tant als compatriotes favorables a 
la independència com als compatriotes que 
hi estan en contra.

Tots i totes som Catalunya!

En els propers mesos tots 
els catalans estem cridats 

a continuar formar part del 
Regne d’Espanya o esdevenir 
una República independent
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