Opinió
Jorge García
Grup Municipal de C’s

Ignasi Doñate
Grup Municipal ERC-AM

Defensem Can Mercader.
No més edificis dins
el parc

F

a mesos que l’equip de govern de la ciutat ha comentat el
projecte de construir un nou edifici al parc de Can Mercader.
En el darrer Ple Municipal de gener, amb motiu d’una moció
d’ERC per a la preservació integral del parc com a espai verd i no
edificable, el grup del PSC va reconèixer que el projecte existeix
ERC considerem que la preservació de l’espai verd és una
problemàtica estratègica i prioritària per a la ciutat. Cornellà
disposa de 752.685 m2 de verd urbà, en què s’inclou de tot:
parcs urbans, sòls permeables, places dures, rotondes, talussos,
parterres i enjardinaments d’equipaments públics. D’acord
amb aquesta dada, els espais verds de Cornellà representen
8,7140 m2/habitant, un percentatge per sota dels estàndards de
l’Organització Mundial de la Salut, que recomana, com a mínim,
entre 10 i 15 m2 per habitant i que aconsella que la ràtio estigui
entre 15 i 20. Aquest dèficit d’espais verds esdevé més greu en
barris com la Gavarra, el Centre i sectors de Sant Ildefons.
Què en diu la ciutadania de Cornellà? L’enquesta pública, de l’any
2016, donava com a resultat que els parcs urbans, les zones verdes
i els passeigs eren el servei més ben valorat i, per aquest motiu, la
reivindicació de parcs i zones verdes era la tercera més sentida.
En aquest marc, el Govern de la ciutat planteja construir un nou
edifici de 800 m2 al parc de Can Mercader, darrere de l’actual
edifici de treball, al costat est del mateix Palau, amb la idea inicial
d’instal·lar-hi o ampliar el Museu de les Matemàtiques de Catalunya,
un equipament privat que, sense menystenir-lo, mereix l’atenció
municipal pel servei educatiu que ofereix. La realització d’aquest
projecte podria arribar a afectar 2.869 m2 qualificats de jardí
urbà, una superfície que hauria de ser requalificada per a poder-hi
construir, malgrat la protecció del mateix Pla Especial del Patrimoni.
Pocs recorden que si actualment podem gaudir del parc de
Can Mercader és gràcies a la lluita i a l’oposició dels veïns
de l’Almeda en el tardofranquisme a un Pla Parcial Almeda
que plantejava edificar una part del parc. La lluita dels
veïns i veïnes va aconseguir que, finalment, la Comissió
d’Urbanisme comprés la finca i la cedís l’any 1972 a la ciutat.
Ens mou la necessitat de preservar les zones verdes de la ciutat
i, en especial, Can Mercader com a peça insígnia dels parcs
de Cornellà, un espai verd a conservar per a les generacions
futures i a millorar, en memòria i respecte a la lluita veïnal.
La moció d’ERC que vaig tenir l’honor de defensar va rebre
el suport de CeC-CpC, però no va ser aprovada per l’oposició
del PSC i l’abstenció dels grups d’ICV-EUIA, C’s i el PP.
Un apunt: des del passat mes de novembre m’he incorporat
a la tasca de regidor. Agraeixo el bon treball i la dedicació
d’en Francesc Sànchez, el company que m’ha precedit.
El debat està servit i, com a demòcrates, considerem que la ciutadania
de Cornellà té la darrera paraula. Esquerra treballarà amb tothom
que pretengui la preservació integral del parc, perquè com ens
deia el poeta J. V. Foix, “és quan somio que hi veig clar”.
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Colaboración política
y desinformación

U

no de los momentos más satisfactorios para mí como
servidor público es cuando las fuerzas políticas somos capaces de
hacer un frente común para combatir los problemas que afectan a
nuestra ciudad.
En el pleno del día 26 de febrero, se aprobaron dos mociones
presentadas por nuestro grupo: una sobre la seguridad en los
pasos de peatones y otra que es ejemplo de ese frente común,
al apoyar todos los grupos políticos la iniciativa de Ciutadans
Cornellà en contra del acoso escolar o “bullying”.
Esta iniciativa viene a completar la moción presentada en 2015 por
CEC-CPC, C’s, ERC y ICV EUiA, contra la homofóbia, la transfóbia
y el acoso escolar al colectivo LGBTI: Con ella pedimos acciones
contra todo tipo de menores afectados por esta lacra. Todos hemos
cedido en algo para llegar a un texto definitivo consensuado.
Aunque la política es el contraste de diferentes interpretaciones de
la realidad, también son positivos acuerdos como este.
Lamentablemente, este consenso se ha visto empañado por la
habitual política del PSC de ofrecer una información sesgada. En
la página web del ayuntamiento sólo se ha destacado la aprobación
del techo de gasto. Nos sorprende que el acoso escolar sea tan
intranscendente como para no ser mencionado, máxime si
valoramos el tema tratado y la unanimidad que la iniciativa alcanzó.
El contraste entre el Gobierno abierto que proclama el alcalde
y las restricciones a las que somete el acceso de la oposición a
los medios de información públicos es bochornoso. Ni siquiera
gobiernos del PSC en otras ciudades llegan a tanto. Decía Galbraith
que: “para manipular eficazmente a la gente, es necesario hacer
creer a todos que nadie les manipula”. Seamos conscientes de ello
para no caer en la trampa.
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