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A Cornellà es pretén construir un barri sencer nou a la zona 
Ribera Salines, entre l’Avinguda Baix Llobregat i la Ronda 
Litoral, i la Carretera de Sant Boi i l’Estadi Municipal Pilar Pons. 
És l’única zona agrícola i de gran riquesa natural que queda a 
la nostra ciutat.

L’àrea residencial estratègica (ARE) Ribera Salines es va 
aprovar el 2009. En el projecte inicial, ocupava un espai de 
539.814 m2 on es volien edificar 2.497 habitatges; dels quals el 
80% havien de ser de protecció oficial i el 20% lliures, amb els 
corresponents equipaments. I es preveia que durant el 2010 
es durien a terme els treballs d’urbanització i que els primers 
habitatges es començarien a construir a partir del 2011, però 
va quedar aturat per la crisi immobiliària del 2008.

Ara, l’equip de govern ha reiniciat el projecte i treballa en el 
seu replantejament, tal com ha traslladat en diverses ocasions; 
en què l’alcalde s’hi ha referit com a ecobarri. És evident 
que després de 12 anys de la seva aprovació, han variat les 
condicions inicials, sumat a la realitat del canvi climàtic. Però, 
no hi ha actualment cap informació pública oficial que detalli 
la quantitat final d’habitatges que es volen construir, ni el 
percentatge destinat a protecció oficial, ni els equipaments 
que se’n deriven, ni el seu termini d’execució, ni què volen dir 
quan parlen d’ecobarri.

Nosaltres sempre ens hem oposat a aquest projecte, 
considerem que s’ha de trobar un equilibri entre habitatges, 
equipaments, zones industrials i zones verdes i agrícoles a la 
ciutat. No podem construir fins a l’últim metre quadrat i hem 
de preservar les poques zones verdes de les quals disposem. 
Tot això, sumat a la gran pèrdua que suposaria aquest 
espai natural i als grans impactes ambientals que generaria. 
Actualment, ja som la població amb més densitat del Baix 
Llobregat, necessitem que aquest espai natural estigui al 
servei de la ciutadania.

Ara bé, més enllà del posicionament a favor o en contra, 
la ciutadania té dret a saber què, com i quan es pretén 
executar. Per aquests motius vam presentar una moció, 
conjuntament amb altres partits, per demanar que es faci un 
procés d’informació ciutadana que expliqui les modificacions 
del projecte i els objectius, així com el pla d’execució. També 
demanàvem que es realitzés una consulta popular per tal que 
la ciutadania pogués posicionar-s’hi.

La moció no es va aprovar degut al vot contrari del PSC  
i l’abstenció dels Comuns, negant el dret de la ciutadania a 
ser informats.

La Plataforma Ribera-Salines s’ha creat per aturar aquest 
projecte i per donar vida a aquest espai. Agraïm la seva 
presència al darrer ple municipal, i us animem a participar a la 
concentració que convoquen el 29 de juny, a les 19 h, davant 
de l’Ajuntament per mostrar el rebuig a aquest projecte.

Fa prop de quinze anys Cornellà va posar en marxa el pla 
estratègic “Ciutat de la lectura”. Amb ell pretenia fomentar 
l’hàbit de llegir com a una de les fites de millora de la 
població, entenent el fet lector com una eina de formació 
personal, de cohesió social i de progrés col·lectiu.

En tot aquest temps la ciutat, conjuntament amb 
entitats, col·lectius i altres institucions, ha desenvolupat 
multitud de programes, campanyes i projectes que han 
produït i presentat infinitat de llibres i d’activitats literàries, 
impulsant certàmens, tallers i laboratoris tant de creació 
com del foment de la literatura local i per extensió del seu 
coneixement i lectura.

Y aunque el proyecto continúa avanzando, adaptándose 
a los tiempos gracias a los medios tecnológicos, a los nuevos 
canales de comunicación y a la presencia de nuevos autores, 
este será un año importante en tanto que nuestra “Ciudad de 
la Lectura” culminará su “Xarxa” de Bibliotecas públicas (XBC) 
con la incorporación de dos nuevos equipamientos al mapa 
ya existente.

A la Biblioteca Central, la Biblioteca de Sant Ildefons y la 
Marta Mata, se suman ahora la Biblioteca Clara Campoamor, 
situada en el Parque del Canal de la Infanta, en el barrio de 
Fontsanta-Fatjó y la Biblioteca Teresa Pàmies, que se levanta 
cerca de la Estación de los FFCC de Almeda. Ambos espacios 
abrirán sus puertas coincidiendo con los actos del Corpus, 
nuestra Fiesta Mayor. Y es que su presencia no deja de ser 
también motivo de celebración.

Festegem-ho doncs. Per una banda, que com a ciutat fem 
una clara aposta per lectura, pel coneixement, per la cultura 
en general, enfortint la Xarxa de Biblioteques que la ciutat 
disposa, amb aquests referents de proximitat que cohesionen 
el territori, i per l’altra que reforcem també el compromís 
amb l’empoderament femení que la ciutat manté, dedicant 
aquest nous centres a dues figures femenines, Campoamor 
i Pàmies, que han estat cabdals per la seva reivindicació, 
creativa i social, respecte a la igualtat en drets de les dones.

Us convidem a visitar-les, a fer-ne ús. Aquelles persones 
que les freqüenten sovint, que són realment moltes, saben 
que a la XBC troben camins per imaginar i aprendre, per 
estimar els llibres i respectar-nos més com a societat.

Disfrutemos pues de estas nuevas bibliotecas, que suman 
ambas casi 2.200 m2 de superficie, dedicada toda ella a los 
30.000 nuevos documentos que se incorporan a nuestra 
ya extensa red de lectura. Aprovechemos estas dos nuevas 
bibliotecas novedosas también porque estarán abiertas las 24 
horas del día, porque con ellas creceremos como sociedad, 
y seguro que fortalecemos el conocimiento y nuestro estado 
emocional. Som la ciutat de la lectura, visca!

Ya sabéis, podéis escribirnos a psc@aj-cornella.cat,  
o nos encontramos por la ciudad.
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