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En set anys de govern d'esquerres hem can-
viat el paradigma de país. Si algú, el 2003
ens hagués dit que l'anhel de llibertat de la

societat seria l'eix central de la política catalana
ens haurien dit somiatruites. Ha estat un trajecte
complex, però en el que hem cosit la nació i hem
posat en evidència les carències democràtiques
de l'Estat espanyol i el carreró sense sortida de la
via autonomista. Pel camí, aquest govern ha fet
més. Molt més que durant els ensopits 23 anys
anteriors i el país s'ha mogut, l'hem mogut i l'hem
sacsejat de la letargia.
Ara, però, hi ha qui no s'atreveix a seguir. Nosaltres
seguim i seguirem avançant.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Dissabte, dia 11 a les 11 del matí

Ofrena floral d’Esquerra al Monument 11 de Setembre
(Plaça de l’Església de Santa Maria)

El treball rigorós d'un col·lectiu ampli i heterogeni de ciutadans i ciutadanes va
fer possible la consulta sobre la independència de Catalunya a Cornellà.
L'organització va ser un exemple de civisme i democràcia. En primer lloc,

doncs, volem agrair i felicitar l’esforç d’aquestes persones, convençuts que han fet
una gran aportació al progrés de la causa de les llibertats. La consulta popular ha
estat mobilització política a Cornellà més gran des de fa molts anys. I ara en un
sentit nou: aconseguir la llibertat que l’autonomisme ens nega. 
Però la consulta també va permetre comprovar la manca de sensibilitat democrà-
tica del PSC local, que des de l’Ajuntament va impedir el debat municipal i no va
donar cap assistència als organitzadors. Aquesta posició del PSC marca la seva
incapacitat per liderar un Cornellà més democràtic i participatiu i anuncia un pro-
cés de recanvi municipal irreversible 
Esquerra vol reconèixer públicament, alhora, a totes les persones que van partici-
par a la consulta dipositant el seu vot. El sí majoritari obre a Cornellà un camí en
la lluita en favor dels nostres anhels i objectius d’independència i progrés social.

Resultats de la Consulta per
la independència

Participació 10,47%

Vots SÍ 6.781 77,50%

Vots NO 1.512 17,28%

Vots Blancs 430 4,91%

Vots Nuls 27 0,31%

LA BONA FEINA DE “CORNELLÀ DECIDEIX”
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Vivim moments històrics difí-
cils. Els drets nacionals del
nostre país i els drets de les

classes treballadores estan ame-
naçats, retallats i espoliats. L'Estat
espanyol pretén negar-nos l'exerci-
ci al Dret a Decidir el nostre futur
com a comunitat nacional, la qual
cosa ens impedeix acabar amb
l'espoli fiscal i econòmic que conti-
nuem patint (3.000 euros per cada
un dels ciutadans de Catalunya a
l'any, és a dir 22.000 milions l'any
2008). Drets nacionals, doncs, no
reconeguts. Negats!
Però no només se'ns neguen els
drets nacionals, també els socials,
amenaçats per un sistema econò-
mic que ho basa tot en l'acumula-
ció i l'especulació del capital tal
com demostren els bancs, que no
paren d'obtenir beneficis, però
neguen el crèdit a les famílies, als
autònoms i a les petites i mitjanes
empreses. 
L'estat social construït a base
d'anys i sacrificis per part de les
classes populars ens ha permès
disposar avui dia d'una sanitat i

d'un ensenyament públic de quali-
tat, un sistema de pensions equita-
tiu, viable i sostenible, i estem ini-
ciant la construcció del quart pilar
de l'estat del benestar, és a dir, el
dret de tota persona dependent
(gran o malalta) a disposar d'un
servei o una prestació per poder
ser autònoma. 

Zapatero, dèbil amb els
bancs i dur amb els

treballadors
Però convé no enganyar-nos.
Aprofitant la crisi, pretenen anar
desmuntant l'estat social. I la pri-
mera batalla se centra a obtenir un
marc de relacions laborals menys
garantista per al treballador. 
El PSOE (el ministre Corbacho) i
CiU han pactat una reforma laboral
que no servirà per canviar el model
productiu i fer la nostra economia
més competitiva, sinó per reduir
salaris i facilitat l'acomiadament. I
així no sortirem de la crisi. Al con-
trari, ens condemnarà a ser una
economia low cost, de mà d'obra
barata, la maquil.la d'Europa, com

els mexicans ho són respec-
te als EEUU. Fins i tot,
aquesta batalla també s'a-
rribaria a perdre perquè mai
no podrem competir en sala-
ris baixos amb el Marroc o
amb altres estats emer-
gents on les condicions dels
treballadors són encara
més penoses.

Pèrdua de drets
laborals

Per això, afirmem rotunda-
ment que aquest no és el
camí. Ara que el país dispo-
sa de generacions joves
ben preparades cultural-
ment i tecnològica, és indig-
nant que l’atur del jovent
assoleixi el 40% i és imper-
donable que en lloc de pre-
sentar mesures per primar
l’excel·lència i la formació,

un govern que es diu d'esquerres
opti per una reforma laboral enfo-
cada a la reducció dels costos sala-
rials i l'afebliment de les garanties
de la negociació col·lectiva. 
La vaga té un cost econòmic impor-
tant per a tots. Es cert. Però és
més cert i gran el cost quan el que
perillen són els drets dels treballa-
dors i s'abat l'amenaça de l'atur
crònic i el treball precari. En definti-
va, quan es posa en perill la cohe-
sió i el progrés socials del present
i dels que ens vénen al darrere. 

Joan Tardà 
Diputat al Congrés

treball

DIMECRES DIA 29 DE SETEMBRE VAGA GENERAL
Cal frenar la reforma laboral pactada pel PSOE i CiU

Menú contra

treballadors
Dos plats. De primer, acomiada-
ment quasi lliure, universal i
barat, amanit amb la il·lusió que
tot això permetrà la nova cultura
de la contractació fixa. 
Mentida! No hi haurà aposta pel
treball d’excel·lència si a, l'em-
presari, li resulta més rendible
acomiadar que no pas formar. De
segon, progressiva privatizació
dels serveis d'ocupació, perquè
les agències de col·locació vagin
posicionant-se per al setge final
a l'espai públic. I sense pos-
tres… cap modificació pel que fa
a la negociació col·lectiva d'àm-
bit territorial per fer possible un
marc català de relacions laborals
que no ens imposi la cotilla dels
convenis col·lectius estatals.
La darrera vaga general de juny
del 2002 va fer canviar la refor-
ma laboral impulsada pel PP que
pretenia l'abaratiment de l’aco-
miadament i l'enduriment de les
prestacions d’atur. I, ara, el
relleu de fer la feina bruta al capi-
tal, a la dreta, l'agafa el PSOE.
Vergonyant!
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Iolanda Llambrich
Regidora d’ERC

des de l’Ajuntament

Ja ha passat un any des de l’estrena de l’Estadi de
l’Espanyol i algunes de les mancances que denun-
ciàvem a El Full de setembre de l’any passat enca-

ra continuen vigents. I més que mai. L’accés al
Cinturó del Litoral, que hauria d’acabar amb els
col·lapses circulatoris dels dies de partit s’han aturat
a l’estiu. I la data d’acabament és del tot incerta. 
Els problemes de circulació, a més, es veuen incre-
mentats per la gran afluència de vehicles al nou cen-
tre comercial Splau! Les campanyes per tal que els
assistents als partits facin servir el transport públic
han estat intenses i en molts casos dissuasòries,
però els dies de partit, i
segons l’horari del matx,
l’entrada o sortida de
Cornellà és una autèntica
odissea.
El Grup Municipal d’Esquerra,
el setembre del 2009, va
presentar una moció al Ple
municipal per pal·liar les
molèsties dels veïns.
Aquesta moció demanava
mesures extraordinàries per
resoldre els problemes oca-

sionats per comportaments incívics d’alguns afeccio-
nats, per la necessitat de desplegar dispositius extra de
neteja i, finalment, es demanava que es dotés els veïns
d’un dispositiu d’identificació per als seus vehicles per
tal de poder accedir sense problemes als domicilis i pàr-
quings els dies de partit en què es tallaven els acces-
sos als vehicles al perímetre del camp. Aquest punt que
exigíem, en aquell moment, no va ser tingut en compte
i van votar-hi en contra. L’alcalde argumentava que no
era necessari. 
Doncs bé, un any després veiem com finalment la pro-
posta d’Esquerra s’està portant a terme i s’està

dotant els veïns i veïnes
d’aquests dispositius
que acabaran amb les
arbitrarietats a l’hora
d’accedir al barri i evita-
ran haver de donar expli-
cacions a les persones
voluntàries que controlen
els accessos i que no
disposaven de cap pauta
concreta a l‘hora de per-
metre o no aquest l’ac-
cés. 

Estadi Espanyol: 

l’alcalde finalment admet propostes d’Esquerra 

Encara estem pendents de
conèixer els milers d’euros
públics que l’Ajuntament

haurà de destinar a les grans repa-
racions que s’han de fer a les
vivendes de l’empresa munici-
pal EMDUCSA situades a l’a-
vinguda de Can Corts per les
grans deficiències constructi-
ves que fa anys condemnen als
residents a viure en condicions
lamentables. 
I, mentrestant, apareix un altre
problema a EMDUCSA. Aquesta
empresa municipal d’habitatges
torna a la trista actualitat arran
d’un conflicte en la nova promo-
ció de la Carretera d’Esplugues. 
Segons que informen els pro-
pietaris, al febrer del 2008 van
fer el primer pagament per pas-

sar a ser-ne propietaris. En els plà-
nols inicials, l'espai lliure i el pòrtic
de la planta del carrer, adjacents al
local comercial dels baixos, forma-

ven part de l'àrea comunitària. En la
primera reunió dels propietaris amb
Emducsa, se’ls va dir que aquesta
àrea era d'ús comunitari i pertocava

als veïns decidir què s'hi havia
de posar.
No obstant, el mes d’abril de
2008, l’empresa va modificar-
ne el disseny i va demanar una
segona llicència d'obres, apro-
vada per l'Ajuntament, a través
de la qual aquest espai passà
a la Companyia d’Aigües de
Barce lona, propietària dels
locals comercials. 
Els residents reclamen a
EMDUCSA que es mantingui el
projecte inicial, ja que van fer el
pagament del pis sabent que
aquesta àrea seria d'ús comu-
nitari, i ara, se’n veuen privats. 

Més desastres i desgavells a EMDUCSA
Raquel Albiol

ciutat
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Esquerra reclama un equipa-
ment municipal destinat a
centre d’interpretació de la

història de la ciutat, on s’utilitzin
els recursos pedagògics que avui
ofereixen la museologia moderna i
les noves tecnologies i que, alhora
compti amb una exposició perma-
nent que combini intel·ligentment i
de manera didàctica els textos, els
objectes i les fotografies sobre l’e-
volució de Cornellà. Tot plegat, amb
l’objectiu de posar a l’abast de la
ciutadania el coneixement de les
grans etapes de la evolució històri-
ca de la ciutat i les transformacions
que ha sofert, entendre el present
que vivim i participar millor del futur
que anem construint.
En la passada campanya electoral
de l’any 2007, els republicans vam
proposar que aquest espai fos ubi-
cat en la planta de dalt de Can
Suris. Creiem que era una bona
proposta, perquè Can Suris està
ben situat a peu del tramvia i en
ubicar-s’hi el Citylab les activitats
d’aquest centre també haguessin
servit com a pol d’atracció de
públic. 
El govern de la ciutat no va consi-
derar la proposta i, ara, tot l’espai

de Can Suris ja és ocupat, raó per
la qual Esquerra, convençuts de la
necessitat de disposar d’aquest
equipament, proposa que s’ubiqui
a Can Maragall, propietat munici-
pal. 
Sens dubte, es tracta d’una pro-
posta d’equipament fonamental
per als cornellanencs i cornellanen-
ques d’avui, molts dels quals arri-
bats a la ciutat de fa molt poc.
A Esquerra, ens refermem en la
idea que una comunitat que no
coneix el seu passat històric i que,
per tant, no ha fet una anàlisi pro-
funda de la seva personalitat
col·lectiva com a fruit del seu esde-
venir en el temps, difícilment podrà
encarar amb garanties d'èxit els
reptes que li planteja el seu futur.
Es per això que un Centre
d'Interpretació de la Ciutat és una
eina de cohesió fonamental, per-
què, a més de socialitzar la infor-
mació, també s’acaba convertint
en un focus de coneixement, obert
a les aportacions de tots els sec-
tors de la ciutat, especialment les
del món educatiu i associatiu. 
En fi, l’elaboració col·lectiva d’un
missatge positiu, integrador i de
civisme.

Un Centre d’Interpretació de la Ciutat a can
Maragall per conèixer millor qui som

Ignasi Doñate
Ex-president de L’Avenç

ciutat

Can Maragall
Una de les masies més antigues
de la ciutat construïda en la
dècada de 1330 pel senyor del
castell de Cornellà. La configura-
ció actual és de mitjan segle XVIII
quan la masia i les terres de cul-
tiu van ser adquirides per una
família de comerciants de
Barcelona i la van adequar com a
residencia temporal. 
La masia és d’una tipologia comu-
na al Baix Llobregat, amb teulades
de dues vessants, amb dos cos-
sos laterals amb amplis finestrals
i arcades exteriors. En l’actualitat,
és coneguda com a Can Maragall
perquè el poeta Joan Maragall, avi
de qui ha estat President de la
Generalitat Pasqual Maragall,
n’havia estat propietari i hi passa-
va l’estiu.
Can Maragall forma part del
Catàleg d’edificis que conforma el
Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Històric, Artístic i
Arquitectònic, aprovat l’any 1985 i
és propietat pública municipal. 

ASSEMBLEA D’AFILIATS, SIMPATITZANTS I

ELECTORS D’ESQUERRA

La Secció Local d’Esquerra convida totes les persones
interessades a rebre informació sobre el moment polític
que vivim i a debatre col·lectivament les propostes repu-
blicanes a participar de l’assemblea que celebrarem el
dilluns dia 13 de setembre al local d’Esquerra (carrer
Pius XII nº18) a les 20,30 hores.

Us hi esperem!


