
NO A AQUESTA 
REFORMA LABORAL

LA REFORMA LABORAL, COP DE DESTRAL ALS DRETS 
DELS TREBALLADORS/RES

La reforma laboral del govern 
espanyol és un veritable atemptat 
laboral.  De fet, pot resumir-se de la 
següent manera: l’empresariat  podrà 
fer i desfer de manera unilateral. 
Podrà modificar salari, jornada, 
torns i horaris com li plagui, fins i tot 
podrà acomiadar per estar nou dies 
de baixa legal per malaltia i deixar 
de complir els convenis col•lectius. 
El treballador/a es veurà obligat a 
recórrer a la justícia per demostrar 
la improcedència de l’acomiadament, 
el qual, per exemple, podrà fer-se 
efectiu si l’empresa té disminució de 
vendes o ingressos. 

Alhora desapareixen els expedients 
de regulació d’ocupació, que ja no 
hauran de ser aprovats per l’autoritat 
laboral, la qual cosa significa prendre 
competències a la Generalitat. 
Se suprimeixen les bonificacions 
per maternitat i per a la joventut 
legalitzen l’acomiadament lliure en 
contractes d’emprenedors durant el 
primer any, més enllà de reduir les 
indemnitzacions per acomiadament. 
Tot plegat, un veritable desastre per 
als drets dels treballadors. 
 
A l t r a m e n t ,  t o t  s e n s e  c a p 
contrapartida ni pòlissa de garantia 
de retorn.  Efectivament, on són les 
garanties perquè amb la mateixa 

velocitat amb que es desballesten els 
drets laborals, se’ns seran retornats 
una vegada existeixi recuperació 
econòmica.

La història del moviment obrer 
demostra que qualsevol avenç en 
els drets laborals ha costat anys 
de lluites i sacrificis.  I,  parlant 
de sacr i f ic is ,  on són e ls  dels 
grans empresaris i corporacions 
Industrials. On són els sacrificis dels 
banquers?
No n’hi ha. PP i CiU ens imposen 
un nou escenari (alhora que em 
d’empassar-nos  la demagògia del 
PSOE que fa veure que no hi té res a 
veure quan en la passada legislatura 
va abonar aquest camp amb la seves 
reformes laboral i  de les pensions), 
en el qual es pretén fer recaure la 
sostenibilitat de la nostra societat 
en els sofriment i la misèria de la 
immensa majoria de la societat. 

P e r  a i x ò ,  e l s  r e p u b l i c a n s  i 
l’independentisme d’esquerra hi 
estem en contra. Perquè no volem un 
futur de més exclusió i més pobresa i 
perquè som davant, en definitiva,  de 
la creació de l’esclau laboral de les 
societats postindustrials del segle 
XXI. 

   Vols saber com t’afecta la reforma?

 » Serà més barat i fàcil acomiadar-me?

 

 » Quins tipus d’acomiadament em poden

    aplicar?

 » Em podran abaixar el sou?

 » Quants contractes temporals podré

    encadenar?

 » Si tinc menys de 30 anys, o més de 45, 

    tinc algun avantatge per aconseguir un

    contracte?

 » Podrà l’empresa modificar les condicions

    de treball o la jornada laboral?

 » Si sóc dona, m’afecta de forma específica?

 » Si sóc un aturat amb prestació, com

    m’afecta la Reforma?

 » Tinc dret a formació?

 » Em podran fer un contracte de formació

    i aprenentage?

   Podeu trobar resposta a aquestes
   i  d’altres preguntes al web: 

   http://www.esquerra.cat/reformalaboralJoan Tardà 
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Davant les darreres informacions 
referents a la possible instal·lació 
d’un macrocomplex d’oci , joc i 
convencions, en un principi en 
terrenys al Delta de Llobregat (tot i 
que ara, també es parla de la opció 
de Montcada i Reixac); Esquerra ha 
fet públic el seu refús al projecte i 
ha exigit al Govern de la Generalitat, 
mitjançant una moció al Parlament, 
que  es doni la màxima informació i 
sigui el màxim de transparent amb 
aquesta qüestió.

Segons les informacions aparegudes, 
es tractaria d’un projecte a executar 
al llarg dels propers deu anys (2012-
2022) a partir de la construcció 
inicial d’un primer casino i, a partir 
d’aquest, anar aixecant un complex 
que el 2022 comptaria amb 12 
resorts amb 36.000 habitacions, 5 
casinos amb 1.065 taules i 18.000 
màquines recreatives, 9 teatres, fins 
a 3 camps de golf i un espai escènic 
amb 15.000 butaques, a més d’espais 
destinats a convencions. Es parla 
d’una inversió global d’entre 15.000 
i 18.000 M€ i de la creació de fins a 
164.000 llocs de treball directes i fins 
a 97.000 d’indirectes. 

En clau de recuperació econòmica, 
els republicans hem declarat que 
sempre hem apostat per un model 
de valor afegit i en el model que 
planteja Eurovegas no hi veiem cap 
model pel qual s’hagi de creure que 

Eurovegas  Ni aquí ni enlloc Territori i Sostenibilitat

es generaran els milers de llocs de 
treball que es diuen ni que, en un 
marc global,  les persones que hi 
treballin siguin de Catalunya. 
Alhora, s’han de tenir en compte tots 
els llocs de treball que es destruirien; 
els directes i indirectes que genera 
el Parc Agrari, i els del sector serveis 
derivats de les convencions. 

El promotor demana canvis en 
el règim laboral, flexibilitzar les 
condicions de contractació de 
treballadors estrangers, avantatges 
fiscals, legislatius, en el finançament 
i en d’altres àmbits.  Establir un 
paradís d’exempcions, trencant la 
igualtat davant la llei i els criteris 
ètics i legals establerts, suposaria 
una marxa enrere en drets i un 
acceptar un “tot s’hi val”.
  
Esquerra ha explicat que el model 
turístic, que pretén impulsar-se 
amb aquest projecte, és totalment 
contraposat al model avançat de 
turisme que tenim a Catalunya, 
un model turístic sostenible, que 
combina l’oferta de sol i platja amb 
un turisme d’identitat, cultural, verd, 
de proximitat i interior. 

Possible ubicació del macrocomplex al Delta de Llobregat, segons el Periódico

El pa per avui i gana per demà 
que representa Eurovegas no és 
bo per Catalunya; i en segon lloc 
deixa clar que el Govern no té 
política industrial, ni és proactiu, 
i tampoc té cura d’un model de 
creació  d’ocupació que no ha de 
competir amb treball desregulat, 
de qualsevol manera i amb un 
xifres que estimem desorbitades 
de nombre de llocs de treball. 

Finalment i en referència a les 
ubicacions plantejades, Esquerra 
denuncia que es vulgui fer el projecte 
en un espai protegit com el Delta 
del Llobregat, que ja ha sofert una 
pressió urbanística i d’infrastructures 
molt per sobre del que pot resistir i 
que malviu per poder seguir essent, 
encara que de manera fragmentada,  
un espai natural , agrícola i  de 
lleure clau en el manteniment de la 
diversitat com indicador de qualitat.

Eurovegas, ni aquí ni enlloc!

Raquel Albiol

Esquerra s’ha adherit al manifest i forma part de la 
Plataforma Aturem Eurovegas.

Us animem a participar de la mateixa:

http://aturemeurovegas.wordpress.  
com/
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
AturemEurovegas
https://twitter.com/AturemEurovegas
http ://actuable .es/pet ic iones/
eurovegas-ni-catalunya-ni-madrid-
ni-ninguna-parte



Canal de la Infanta, ja és hora!

El Canal de la Infanta, inaugurat el 21 
de maig del 1819 per la Infanta Mª 
Luisa Carlota Joaquina de Borbón i 
Dos Sicilies, obra hidráulica històrica, 
que va revolucionar l’agricultura de 
regadiu, la indústria i  va empènyer 
exponencialment el  nivell de vida 
de la població del Baix Llobregat, 
està d’actualitat a pocs anys del seu 
bicentenari.

Generacions de ciutadans/es de 
més de 50 anys dels municipis que 
travessa tenen en la seva memòria 
la transparència de les aigües, 
els peixos que hi vivien  i el que va 
representra per la mainada, un espai 
de lleure i joc, on fins i tot s’aprenia 
a nedar.

Desprès de l’oblit en què havia caigut, 
tant per la seva  decadència, sobretot 
a partir de la pèssima qualitat de 
les aigües que transporta des de 
1968, quan per decisió política va 
assumir les de la Riera de Rubí i del 
riu Anoia amb l’objectiu de millorar 
les del Llobregat per a l’abastament 
públic. Tot plegat,  en detriment dels 
drets dels regants. I també arran 
de l’especulació urbanística soferta 
pel territori per on discorre, que ha 
generat un escenari progressiu de 
destrucció i soterrament d’una via 
que durant dècades va representar 
el motor econòmic i social de la 
Comarca.

Asso l ida  la  democràc ia ,  s ’ha 
continuat destruint patrimoni al Baix 
Llobregat. I el Canal de la Infanta ho 
ha patit. 
Recentment, però, la reivindicació 
en pro de la seva recuperació  i  a 
preservar i  protegir el  que en 
resta, ha fet un impuls significatiu. 
Efectivament,  en els municipis 
per  on travessa , gràc ies  a  la 
pressió ciutadana i de les entitats 
significatives que hi donen suport, 
com ara l’Avenç de Cornellà i el 
Centre d’Estudis Comarcal del Baix 
Llobregat, entre d’altres. s’estan 
reconsiderant possibilitats, sobretot, 
a partir del dictamen  efectuat per 
la Comissió Cívica del Patrimoni del 
Baix Llobregat, del març del 2008:
http://www.cecbll.cat/3066/imagenes/
grandes/Dictamen%20CanalInfanta.pdf

Per altra banda, a partir de l’any 
2011, i en relació al Pla Urbanístic de 
la zona anomenada  “La Remunta” 
situada a l’Hospitalet de Llobregat, 
per on passa un tram important del 
Canal de la Infanta, neix un moviment 
ciutadà, amb el nom de: Plataforma 
Ciutadana “Protegim el Canal de la 
Infanta”, “rara avis” pels temps que 
vivim, de passotisme social davant de 
temes reivindicatius amb percepció 
de fatalitat irreversible. 

Casa de Comportes - Molins de Rei

Doncs bé, aquesta Plataforma, 
mitjançant la participació de gent  
jove i gràcies a l’ús de les xarxes 
socials (Blog i Facebook), aplega un 
nombre important de persones. 

Aquest escenari de reivindicació  es 
presentà  públicament  el passat 
24 de gener al Centre d’Estudis de 
l’Hospitalet. 
Uns dies abans, s’havia  presentat 
a  la Direcció General del Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya una 
instancia demanant la declaració 
del Canal de la Infanta “Bé Cultural 
d’Interès Nacional”, així com de les 
diverses estructures associades

  http://canaldelainfanta.blogspot.com/
 http://www.facebook.com/groups/ 
canalinfantalh/ 

El pont enterrat del Canal de la Infanta a 

l'entrada de Can Mercader

El  canal  de  la  Infanta ,  va 
representar el motor econòmic 

i social de la Comarca

Amb aquestes ratlles es vol donar 
confiança als municipis del Baix 
Llobregat. 
I  Corne l là  no  h i  po t  es tar  a l 
marge, perquè, pel que fa  al tram 
cornellanenc del Canal de la Infanta, 
cal recordar que va ser el catalitzador  
del creixement econòmic i social de 
Cornellà. I això li ho devem. 
Us animen, doncs, a participar en 
la defensa de la nostra memòria 
col·lectiva.

Roger Lloret

El 2011 neix una Plataforma 
Ciutadana: “Protegim el Canal 
de la Infanta” per preservar i 

protegir el que en resta

Territori i Sostenibilitat



El Govern de l’Ajuntament a contrapeu Ciutat

El  proper  juny  farà  dos  anys 
d e  l a  c o n s u l t a  p o p u l a r  p e r 
la  independènc ia  a  Corne l là : 
u n a  m o b i l i t z a c i ó  d e  m é s  d e 
7.000 persones,  la majoria no 
independentistes,  que agafaren a 
contrapeu a l’equip de govern de 
l’Ajuntament, un PSC local que es va 
quedar sol amb la seva majoria al 
impedir que es discutís una moció 
de suport a la consulta, presentada 
per CIU, ICV i ERC.
A finals de gener es presentava 
al Patronat Cultural i Recreatiu 
Omnium Cultural, una entitat amb 
la cultura i la llengua catalana com 
eixos d’actuació, protagonista de la 
mil•lionària manifestació de juliol 
de 2011 i, des de llavors, referent 
desacomplexat del dret a decidir del 
nostre país. 
A finals de febrer, una mica més tard, 
a l’Orfeó Catalònia es presentava 

l’Assemblea Nacional Catalana, 
amb un programa ambiciós de 
desmitificar l’independentisme  i 
portar-lo al carrer fins aconseguir 
una majoria social a Catalunya, més 
enllà de procedències, llengües, 
emocions i cultures.  
Tres esdeveniments que situen la 
ciutadania de Cornellà en mig del 
debat sobiranista que està fent tot 
Catalunya, recuperant així la nostra 
ciutat la voluntat  de progrés i de 
canvi amb que es va distingir Cornellà  
a les darreries del franquisme i en 
els primers anys de la transició.

Però, aquest mes de febrer, hem 
vist com l’ara més minsa majoria 
socialista –altra cop a contrapeu- 
impedia que es pogués discutir en el 
ple municipal la moció d’adhesió de 
Cornellà a l’Associació de Municipis 
per la Independència,  presentada 

pel grup municipal de CIU.  Una 
moció que es podria aprovar o no,  
no discutirem ara la moció. 
D ’entrada, l ’error  ha estat  no  
acceptar-la a tràmit, no discutir-
la i imposar el silenci de l’equip de 
Govern del PSC. 
En temps de crisi social, ecològica i 
econòmica, davant les dificultats del 
present, no hi ha res més necessari 
que la previsió institucional de saber 
cap on anem,  amb quina estratègia 
encarem un  futur millor. Quan el 
debat polític creix al carrer i és viscut 
com imprescindible el PSC imposa 
el silenci i la gestió de la misèria 
que ens porta, sense esperança, 
al desmantellament progressiu 
dels serveis públics i al populisme 
creixent que fa que res canvii.

Ignasi Doñate

SocietatActivitats diverses
Presentació Omnium a Cornellà

Un Patronat ple a vessar, va acollir, 
el passat 27 de gener, la presentació 
d’Òmnium a Cornellà. 
Muriel Casals presidí l’acte i fou 
acompanyada de les actuacions de 
l’Esbart Dansaire de l’Associació 
Sardanista i de l’Escola Municipal de 
Música.

Presentació ANC Cornellà

L’Assemblea Nacional Catalana a 
Cornellà , es va presentar el passat 
24 de febrer.
L’acte es va dur a terme a l’Orfeó 
Catalonia, i es basà en el record 
de l’Assemblea de Catalunya i la 
ciutadania de Cornellà que en formà 
part.

Constitució Assemblea Nacional 
Catalana

El 10 de març, unes 7000 persones 
assist iren a la  Const i tució  de 
l’Assemblea Nacional Catalana, al 
Palau St Jordi de Barcelona.
En un ambient festiu i  emotiu, 
s’aprovaren els estatuts i el full de 
ruta, amb l’objectiu de promoure un 

Assemblea Local Esquerra

referèndum sobre la independència 
l’any 2014 i treballar perquè hi hagi 
un consens majoritari en la societat 
a favor d’aquesta opció.
L’acte fou amenitzat per actuacions 
musicals , v ídeos i  actuacions 
diverses. 

Com es pot observar en la fotografia, 
una nombrosa representació de 
cornellanencs/ques, que formen part 
de l’ANC, assistiren a l’acte.

El 7 de febrer es portà a terme 
l ’Assemblea Local  d ’Esquerra 
Cornellà, on es va elegir la nova 
executiva local.
N’Ignasi Sayol sortí revalidat com 
a President de la Secció Local, i 
s’elegí a la resta de l’executiva per 
unanimitat dels i les assistents.

Podeu enviar-nos els vostres articles, per les properes edicions d’el Full a cornella@esquerra.org
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Realitzat per la Secretaria d’Imatge 
i Comunicació de la Secció Local de 
Cornellà
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www.esquerra.cat/cornella 
cornella@esquerra.org
678 446 734


