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Històricament, ciutats com Cornellà han viscut amb el repte 
de combatre les desigualtats socials i les baixes rendes 
existents als nostres barris. Les crisis econòmiques colpegen 
especialment els barris més vulnerables i la destrucció de llocs 
de treball sol ser més ràpida i contundent que a altres territoris. 

Però històricament els barris de Cornellà també han 
comptat amb elements, sovint intangibles, que han permès 
blindar la cohesió social, generar oportunitats de progrés 
social i promoure l’accés a la cultura o l’esport, tots ells 
elements de desenvolupament personal. Aquest patrimoni 
social i comunitari, basat en el suport mutu, la cooperació 
entre veïns i veïnes i l’activisme social i cultural d’entitats i 
associacions, juntament amb la xarxa d’escoles públiques, ha 
proveït d’oportunitats a molts i moltes joves de barris com 
Sant Ildefons o Fontsanta-Fatjó.

Sovint diem que aquest patrimoni social és l’ànima de la 
nostra ciutat, però aquesta ànima necessita un esquelet on 
desenvolupar-se, i aquest esquelet és la xarxa d’equipaments 
culturals, cívics, socials i esportius existent a la nostra ciutat. Una 
xarxa en creixement, amb la posada en marxa de les dues noves 
biblioteques als barris d’Almeda i Fontsanta-Fatjó i amb la 
recuperació de Can Bagaria per part de l’Ajuntament per ubicar 
la nova escola municipal de música. 

Un exemple d’aquesta ànima, necessària i valuosa, va ser 
l’acte d’homenatge a la grandíssima escriptora Almudena 
Grandes que va tenir lloc el passat 25 de maig a l’Auditori 
de Sant Ildefons. L’Auditori ple va recordar la figura i l’obra de 
l’escriptora madrilenya especialista en recuperar, mitjançant les 
seves brillants novel·les, la memòria històrica del nostre país, 
especialment en episodis com la Guerra Civil. Un acte emotiu 
i brillant organitzat per la UNED, CCOO i Acròbates Cultura. 
També és emotiu recordar una figura com aquesta en un 
equipament com és l’Auditori i la Biblioteca de Sant Ildefons, 
un equipament modern que garanteix l’accés a la cultura de 
centenars de veïns i veïnes del barri amb més quantitat i densitat 
de població de la nostra ciutat.

Amb aquesta mateixa vocació de garantir l’accés a la cultura 
de tots i totes obren les portes les dues noves biblioteques Clara 
Campoamor i Teresa Pàmies. És una gran notícia i un gran orgull 
de ciutat comptar amb aquests dos nous equipaments que han 
de donar molta vida als barris de Fontsanta i Almeda, dos barris 
en transformació, que reforcen els espais socials i comunitaris. 

Educació, cultura i comunitat són elements 
indispensables per reduir les bretxes socials existents a 
les nostres ciutats, teixint xarxes de relacions socials que 
ens ajuden a connectar-nos amb realitats diverses i amb 
oportunitats formatives, laborals i d’oci. Lluita pel progrés és 
aspirar als màxims nivells d’igualtat i llibertat, però sense 
oblidar la fraternitat, perquè -ara i sempre- als nostres barris 
necessitem molta fraternitat.

Més petit que molts latifundis d’altres zones de l’estat, més petit 
que algunes àrees de caça, poc més de 600 hectàrees té Cornellà 
de Llobregat. Una població de 90.000 habitants amb una 
densitat de 12.700 persones per quilòmetre quadrat, unes 157 per 
hectàrea. Després de l’Hospitalet de Llobregat una de les densitats 
més grans del mon fins i tot per sobre de països asiàtics.

Vivim en barris. A una ciutat feta a retalls com a 
resultat dels diferents processos especulatius i cosides 
artificiosament amb puntades grolleres. Suportem amb 
vergonyosa passivitat els capritxos dels arquitectes i 
l’arquitectura de moda, barrejades als nostres carrers.

Des de kilòmetres visualitzem el skyline del gratacels a la 
plaça del poble, junt a la torre de l’Església. És l’exemple més 
esperpèntic del que ha sigut i el que és Cornellà i mai hauria 
d’haver sigut. Hem assistit a la destrucció de monuments, 
obres, paratges, racons, símbols històrics, sentimentals, 
i Cornellà en tenia molts. La pressió i la especulació 
urbanística ha trencat les nostres tradicions culturals, 
l’essència de les relacions de veïnat i amb això els espais 
físics de comunicació, festius, de solidaritat i cooperació. 
S’han destrossat sense pietat la més pura essència de les 
nostres cultures, la d’aquí i la que els immigrants portàvem, 
que formen una indestructible i de classe per sobre de les 
dificultats. Aquests punts tradicionals de trobada, d’oci, de 
convivència no comercialitzada.

L’especulació urbanística dispersa i borra la nostra 
identitat per a modelar-nos en el mateix procés 
d’individualisme i hàbits de vida i de consum d’acord 
als mateixos interessos. La nostra ciutat ha crescut en 
densitat i encara pretén créixer en extensió. Cornellà, com 
altres ciutats d’ençà, va canviar la seva funció de poble, de 
suport físic i infraestructures per a la vida en comú. S’ha 
convertit en una mercaderia i mercat, o ciutats dormitori o 
espais residuals d’exclusió. Els nostres pobles y ciutats els 
converteixen en màquines de creixement productores de 
beneficis per les elits empresarials i financeres. Els seus noms 
estan molt presents. Qualsevol espai agrícola, qualsevol 
espai verd, qualsevol solar, qualsevol espai lliure, a l’aire o al 
sol, ha de ser protegit i cuidat.

Resulta incompatible després de més de 40 anys 
de “democràcia” que un Ajuntament democràtic no 
consulti als seus veïns quan pretén fer una mossegada 
a un espai agrícola que sens dubte marcarà el futur del 
nostre poble i el seu futur ecològic, Ribera Salines. Resulta 
paradoxal aquesta democràcia que perpetua com a dinastia 
monàrquica als nostres governants municipals per més 
de 26 anys, així no es veuen les coses com els i les veïnes, 
pesen sous, burocràcia i potser interessos. Per higiene 
democràtica no s’ha de menysprear i hem d’escoltar i 
comptar amb tots els sectors i veïnes del poble.
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