PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL DE CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER
CORNELLÀ PER INICIAR EL PROCEDIMENT PER CONCEDIR A ESTEBAN CERDÁN
FRANCÉS EL TÍTOL DE FILL ADOPTIU DE CORNELLÀ
Atesa la rellevància, tal com ja ha expressat el Ple d’aquest Ajuntament, que han tingut les lluites
de la classe treballadora tant en la construcció de la identitat col·lectiva de la nostra ciutat com en
l’assoliment d’una societat més justa, solidària i democràtica,
Atès el paper que, especialment al Baix Llobregat i a Cornellà, van tenir les llavors il·legals
Comissions Obreres en la lluita antifranquista,
Atesa la transcendència que va tenir la vaga que els treballadors de Laforsa van mantenir durant
106 dies, així com la vaga general del Baix Llobregat del mes de gener del 1976,
Atès el paper que va tenir el senyor Esteban Cerdán Francés, en les Comissions Obreres i en les
esmentades vagues, com a representant dels treballadors i com a únic treballador no inclòs en la
readmissió que va suposar el triomf de la lluita dels treballadors,
Atès que el senyor Esteban Cerdán Francés també va ser regidor d’aquesta Corporació durant el
mandat 1979-1983, per part de la candidatura del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en el que
va significar l’accés a les institucions municipals de la classe treballadora per primer cop des de la
Segona República,
Atès que el senyor Esteban Cerdán Francés ha estat un exemple, durant tota la seva vida, en la
lluita per l’assoliment de llibertats socials, nacionals i democràtiques,
Atès que el Reglament especial Regulador del Protocol, Honors, Distincions i Premis preveu la
concessió del títol de fill adoptiu de Cornellà a les persones físiques la trajectòria personal o
professional de les quals mereixin la consideració i agraïment oficial, per haver destacat de forma
extraordinària i amb indiscutible repercussió pública en la realització d’activitats que hagin
redundat en benefici de la ciutat o l’hagin enaltit,
Atès que el Reglament Orgànic Municipal preveu la formulació de propostes d’acord, per part dels
grups municipals, per tal que la Comissió Informativa corresponent en dictamini la inclusió en
l’ordre del dia del Ple d’aquest Ajuntament,
El Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Requerir a l’Alcaldia d’aquest Ajuntament la iniciació del procediment per concedir el títol
de fill adoptiu de Cornellà al senyor Esteban Cerdán Francés.
Segon.- Comunicar aquests acords a les senyores Dolores Soler Serrano, Lourdes Cerdán Soler i
Pilar Cerdán Soler i a Comissions Obreres.
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