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El primer paquet de mesures aprovat pel
Govern espanyol penalitza novament
Catalunya. Resumint, fa pagar a qui no
hauria de pagar, retalla on no toca i
incrementa l'espoli fiscal que pateix el
nostre país. És per aquest mateix motiu
que reiterem el nostre compromís
d’estar al costat del Govern i plantar
cara.

En primer lloc, les mesures del Govern
espanyol fan pagar a qui no hauria de
pagar perquè el pes de la càrrega
impositiva recau àmpliament sobre les
classes populars i mitjanes, que viuen un
moment de gran dificultat. Per exemple, la
suposada actualització de les pensions a
la gent gran no deixa de ser un miratge ja
que aquest punt d’increment s’elimina
amb la pujada dels trams mes baixos de
l’IRPF. També hem assistit per primer cop
a la congelació del Salari mínim
interprofessional des que es va crear a
l’any 1980, i malgrat ser el penúltim més
baix de la UE, només per sobre del de
Portugal.
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En segon lloc, amb les receptes del PP
haurem de pagar més IRPF i més
IBI,cosa que a la pràctica significa que
els catalans haurem de pagar més, en
termes relatius, que la resta de l’Estat i,
per tant, augmentarà encara més el
dèficit fiscal. En efecte, Catalunya
genera el 21% dels rendiments de l’IBI
de tot l’Estat, ja que la quota a liquidar
per cada rebut és de 372 euros, un 40%
superior a la mitjana espanyola que és
de 265 euros. El motiu prové del fet que
el valor mitjà de l'habitatge a Catalunya
és superior al valor que té a la resta de
l'Estat espanyol, el que vol dir que per a
una mateixa casa, a Catalunya cal
pagar més impostos. D’altra banda, la
pujada de l’IRPF també perjudicarà
més els catalans, atès que la mitjana de
renda a casa nostra és més elevada.

A més, el Govern espanyol no té cap
intenció de complir amb el finançament
que contempla l'Estatut, ni tan sols
l'acord fiscal del 2009. Per tant, hi haurà
menys inversió que mai a Catalunya
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i més impostos pagats per ciutadans de
Catalunya.

Finalment, cal subratllar que la recepta
econòmica que proposa el Govern espanyol
recupera un model basat en l'especulació
immobiliària i redueix en 600 milions
d’euros una de les partides clau per sortir
de la crisi: la de recerca i desenvolupament
–un sector, per cert, molt sensible per
Catalunya, atès que s’hi concentra una
bona part de les patents i de l’activitat
investigadora de l’Estat

El pacte fiscal que planteja el Govern de la
Generalitat sembla cada cop més inviable i
el govern del PP només farà que posar
obstacles a aquest camí. És l’hora, per
tant, de fer un pas endavant. Si el Govern
de Mas vol treballar de debò en la
transició nacional ha de ser conseqüent i
cercar un ampli suport polític i social al
Parlament i referendar aquest suport a
través d'un procés de consulta a la
ciutadania que ha de ser previ a la
negociació amb el govern de l'Estat.

A aquesta suma de forces hi estem cridats
tots els qui ens estimem el país, no només
les organitzacions polítiques, també s’hi han
de sumar patronals, sindicats, les entitats
cíviques i les socials. O bé el conjunt del
país fa un pas endavant o no ens en
sortirem. I, naturalment, creiem que
aquesta declaració d’intencions ha
d’impregnar els pressupostos de la
Generalitat, a partir d’un suport parlamentari
ampli; així mateix, no es pot dilatar
l'aprovació de les conclusions de la
Comissió per al Concert Econòmic, amb la
ferma voluntat d’avalar el procés amb un
pronunciament explícit de la ciutadania.
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Ignasi Doñate

El fantasma dels 2800 pisos 
a Ribera-Salines

Què s’hi fa actualment? No se sap! Es
el tema urbanístic més important, del
que menys informa l’Ajuntament i que
més desconeix la ciutadania. Segons
l’Incasòl, no s’ha iniciat cap actuació,
però ens consta que l’Ajuntament no
para, no informa, no justifica. La
ciutadania de Cornellà hauria de poder
opinar si avui cal edificar pisos en zones
agrícoles i de lleure. 
Toca informar. Toca decidir per superar
l’estigma del desànim personal i del
tant-se-me’n-fot col·lectiu! Si no ho
aturem, el dany serà irreversible!

Temes Municipals

Política Municipal

Una davallada general que s’explica  pel
desgast d'una acció de govern a la
Generalitat desprestigiada per una forta
campanya mediàtica, la deriva d'un PSC
emportat per un espanyolisme reincident
tant a nivell polític com econòmic i,
finalment, per la poca incidència social
d’una política d’oposició municipal a
Cornellà que no havia transcendit
suficientment al carrer. Convé remarcar,
alhora, que a la nostra ciutat es va mantenir 
un alt nivell d’absentisme i un  càstig a  les
esquerres com a referents polítics de la crisi
econòmica i social. En el rerefons hi planava
el desprestigi de la “política”, encarada
sense mitjans ni perspectives de futur
davant de  les decisions especulatives de les
instàncies financeres internacionals.

La secció local d’ERC s'ha adaptat a la
nova situació i ha optat, més que mai, per la
política municipal: prioritzar  una política de
proximitat desenvolupada des de tots els 
àmbits ciutadans, molt  especialment des de
les nostres instàncies cíviques i des dels
moviments que han de bastir una
recuperació social i econòmica a la nostra
ciutat.  Només l’acció política amb objectius
concrets i entenedors, amb noves formes de
participació i exigents pel que fa a la
necessitat de major  transparència en l'acció
municipal, ens permetrà fer un gir a una
situació de desànim,  frustració i injustícia
social.

2012 no ens promet res de bo. Per això, ens
cal més que mai generar escenaris de futur
des de la solidaritat, la cooperació i el treball
col·lectiu. Ens sobren "aixafaguitarres" de
números negatius que no saben marcar un
horitzó de sortida cap un futur diferent i
millor. I, en canvi, manca voluntat de servei i
de resolució del conflictes i penúries que
patim els ciutadans.

Els companys i companyes d’ERC ens
apuntem a treballar-hi. Com sempre!

Resultats electorals municipals 2011 i anàlisi 
de la Secció Local

Perdre la representació ha
estat un cop dur, però ens
refermem en les nostres
conviccions: treballar per
un Cornellà socialment
més just i recuperar la
presència republicana a
l’Ajuntament

L'Assemblea d’Esquerra de Cornellà,
després de les eleccions municipals, va
analitzar el perquè dels mals resultats
electorals, semblants altrament als
generals d'Esquerra al conjunt l’àrea
metropolitana. 
Resultats que, malgrat tot, van  permetre
que Esquerra restés com a tercera força  a
Catalunya pel que fa a càrrecs electes
(1.413 regidors, 107 majories absolutes) i
en el quart en nombre absolut de vots. 

Ribera-Salines és l'últim sector sense
urbanitzar de Cornellà, ocupat per espais
agrícoles, zones verges, instal·lacions de
la Societat General d’Aigües i zones de
lleure tocant a l’Avda. del Baix Llobregat
(Camp de Les Aigües). 
L'any 2008, a instàncies de l’Ajuntament,
la Generalitat va aprovar un Pla Director
amb l’objectiu  de "satisfer l'augment de la
demanda de sòl per habitatges a un preu
assequible" (?) i està previst de
construir-hi 2.800 pisos.
Quin sentit té aquest Pla l’any 2012 en
plena crisi econòmica i ambiental?
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Pl dels Enamorats, 7
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www.cpnl.cat

Ser voluntari lingüístic i
animar els nous
cornellanencs/ques a
aprendre català és treballar
per un Cornellà millor

 

Enric de Vilalta, director del Centre de NL de Cornellà de Llobregat

Temes Municipals

Enric de Vilalta, ha estat i és l’ànima del
Centre de Normalització Lingüística de
l’Ajuntament. De fet, en va ser un dels
fundadors a les primeries de la dècada
dels anys vuitanta. D’ell i dels seus
companys i companyes depenen els
cursos de llengua catalana que
s’organitzen a la ciutat i la resta de
serveis de normalització adreçats a la
ciutadania, a la indústria, al comerç, etc. 

Però també té cura de la direcció i
organització de l’activitat de les parelles
lingüístiques. 

L’Enric ens recorda amb satisfacció que 
“Cornellà de Llobregat va ser la
primera ciutat del país a endegar
l’experiència de les parelles
lingüístiques. L’any 2002 van ser-ne 30
i l’any passat 131. Aquests any no sé
quantes seran finalment primer perquè
encara no hem tancat la inscripció i
tampoc no sé com afectarà la situació
de crisi amb tot el que ha significat de
no arribada de noves persones
estrangeres, el retorn, la manca de
feina, etc... Però el que és clar és que,
de feina, n‘hi ha molta per fer”.

Les dades d’inscripció de l’any passat
reflecteixen una realitat un xic sorprenent:
el 68% de les persones que han participat
com a aprenents són nascudes a l'Estat

espanyol, de les quals el 20% a
Catalunya.  Pel que fa a la resta,  el 25%
són persones d’origen americà i només el
5% de l’Africa, la qual cosa denota la
necessitat de trencar algunes barreres
culturals amb els nous/ves catalans/es
d’origen magribí. I, pel que fa als
voluntaris/àries, un 10% són nascuts/des
fora de Catalunya. 

 “Aquest  any - ens diu l’Enric -  també
hem intentat que el programa de
Voluntariat per la Llengua fos més
conegut per la ciutadania i, per això,
hem augmentat el nombre d’activitats:
les parelles fan un programa a Ràdio
Cornellà, tenim punts de trobada
perquè la relació no sigui sempre
exclusivament dos a dos, participem en
la Jordiada, organitzem activitats cada
mes i, sobretot, fem grups de
conversa”. 
 
Es evident, doncs, que l’activitat del
Voluntariat per la Llengua i de les parelles
lingüístiques va més enllà de l’estricte 

aprenentatge de la llengua i permet
aprofundir en el coneixement recíproc entre
els i les autòctons/es i les persones
arribades d’altres indrets, la qual cosa fa
doblement interessant i enriquidora aquesta
activitat.
 
“Deixeu-me que aprofiti la vostra revista
per convidar els cornellanencs i les
cornellanenques a promoure el
Voluntariat. Si teniu una estona a la
setmana, penseu que el compromís
mínim només és una hora. Si voleu
dedicar una estona  a oferir  conversa a
un aprenent, només heu d’entrar en
contacte amb nosaltres. Ens truqueu, 
ens envieu un correu electrònic a
cornella@cpnl.cat  o veniu a la plaça dels
Enamorats. I endavant! Estic segur que
ningú se'n penedirà”.

L’Enric també ens parla d’una experiència
complementària relacionada amb els
comerços i les entitats. Es tracta
d’incrementar el nombre d'establiments
comercials que s’adhereixen al Voluntariat.
Són botigues que es comprometen amb l’ús
de la llengua o entitats ciutadanes que
també hi col·laboren potenciant la
normalització de la llengua en les seves
activitats.

Esquerra, des de sempre, ha col.laborat en
l’experiència del Voluntariat  i us anima a
participar-hi. Entenem que fer arribar la
llengua catalana a les persones
nouvingudes és una manera ben clara i
franca d’obrir-los la porta a la cultura del
país i de donar-los a la benvinguda. Però,
alhora, també representa aprendre dels
nous cornellanencs/ques, els i les quals són
dipositaris de cultures tan interessants i tan
enriquidores com la nostra.
El coneixement és sens dubte la garantia de
la fraternitat.

Voluntariat Lingüístic, 
una feina imprescindible que no para

FES-TE VOLUNTARI/ÀRIA
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Opinió

Esquerra-Cornellà de Llobregat

Telèfon 678 446 734
cornella@esquerra.org
www.esquerra.cat/cornella

Ara bé, en el cas de Catalunya
(extensible al País Valencià i a les
Illes) l’existència d’un espoli per
part de l’Estat espanyol, que ben
bé podríem qualificar de “robatori”,
que també ja és percebut com a tal
per una bona part de la ciutadania,
fa que Catalunya i la nostra societat
es mantingui en escac pel que fa a
la seva viabilitat.
D’aquí que, calgui posar sobre la
taula dos reptes: en primer lloc, com
distribuïm (socialitzem) la riquesa a
l’interior del nostre país per tal que
l’estat del benestar garanteixi drets
efectius i aturi la dualització (i,
certament, en aquest punt dretes i
esquerres no diuen el mateix), però
també, en segon lloc, cal
preguntar-nos com superem
l’opressió econòmica espanyola
que patim.
I els companys Alvarez i Gallego
d’això últim, en la seva proposta,
no en diuen res, A nosaltres, els
que ens hagués agradat és un altre
titular: UGT i CCOO proposen un
referèndum contra les retallades i
l’espoli fiscal.
No ens fem trampes, que som (sóc)
dels vostres!

Coordinació Raquel Albiol
Redacció Joan Tardà, Ignasi Doñate

Ciutadania

esquerra Cornellà de Llobregat

Joan Tardà

UGT i CCOO, si us plau, no
ens fem trampes

En la mort de Josep LLobera
El passat dia 15 de desembre morí Josep
Llobera i Ramon, persona molt siginificada
de Cornellà raó per la qual l’any 1996
l’Ajuntament li concedí la Medalla d’Or de
la Ciutat. La trajectòria de Josep Llobera
s’emmarca dins de la titànica acció de
resistència duta a terme per salvar la llengua
catalana en els anys de la Dictadura.  Fou la
persona que inicià en aquells anys de plom
l’ensenyament de la llengua en cases
particulars i entitats i, posteriorment, a través
de cursets a la biblioteca municipal o en
escoles de St Ildefons i a l’institut Francesc
Macià, en la década dels anys seixanta dels
segle passat. Estudiós de la llengua i dedicat
a la seva divulgació, fou autor de diverses
obres, d’entre les quals “El Català Bàsic”
(1967) i “Prácticas de Catalán Básico”.
D’igual manera, és autor d’obres dedicades
a temàtica local, com ara  “El Cornellà del
anys 30” (Llibres de L’Avenç, 2000) i
“Toponímia de Cornellà de Llobregat”
(Ajuntament de Cornellà de L. 1998).
La vida de Josep Llobera ha estat un
veritable testimoniatge de l’excel.lència en
el comportament social basat en l’esforç, el
civisme i el compromís. Fundador de la Unió
Excursionista de Catalunya a Cornellà i
membre actiu de diverses entitats dedicades
al folklore i a la cultura, ha esdevingut el
paradigma del ciutadà que des de la
senzilleza i la humilitat basteix una gran
obra, en aquest cas intel.lectual i social. De
fet, gràcies a persones com ell, se’ns
salvaren els mots.
Avui, el recordem, l’homenatgem i deixem
dit que hem iniciat els contactes amb altres
col.lectius i amb l’Ajuntament per tal
d’organitzar un acte de reconeixement. 

Podeu trobar a la nostra web, l'entrevista
realitzada per J.Tardà i P.Carrión que
apareix al llibre "40 anys d'una ciutat:
 Cornellà sota el franquisme"

Els dos sindicats de classe amb
major representació sindical al
Principat tenen la intenció de
promoure un referèndum perquè la
ciutadania es pronunciï sobre les
retallades que està aplicant l’actual
govern de la Generalitat. No cal
esplaiar-nos gaire sobre quina és la
posició d’Esquerra  d’oposició i
enfrontament al desballestament
efectiu, constant i accelerat de
l’actual estat del benestar. Una
mort anunciada imposada per la
dreta com a penyora a pagar per
superar la crisi del sistema
capitalista a què ens han portat les
tesis neoliberals i la impotència de
la socialdemocràcia.
Així, doncs, qualsevol iniciativa
popular (i la consulta a la ciutadania
n’és una expressió singular) és
d’interès sobretot perquè el primer
objectiu rau a creure’ns de debò
que les classes populars som les
víctimes de la crisi i no pas els
causants i que, en conseqüència,
només podem sortir-nos-en a partir
de trobar solucions col·lectivament i
mobilitzant-nos.
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