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Què teníem, què tenim i
què tindrem a Cornellà

Queda’t amb el comerç
de Cornellà

P

isos al Pisa
El Cinema Pisa va suposar durant dècades un oasi cultural per a
un barri com el de Sant Ildefons, un dels més densament poblats
d’Europa i històricament mancat d’equipaments. Els darrers anys
ha planat l’amenaça d’ensorrar-lo per fer-hi pisos amb un clar
rebuig de la ciutadania, organitzada a Salvem el Pisa. Tot plegat,
mentre l’edifici es venia a INIPRO (el jutge del cas assenyala
que aquesta empresa era la via per col·locar persones i realitzar
treballs en benefici del PSC a costa de l’erari públic) i els terrenys a
Set Habitatge (empresa directament relacionada amb José Luis
Morlanes, ex-regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cornellà).
Aquest és el model de ciutat del PSC, basat en l’especulació
i en el lucre del partit i els amics. Ara, però, tornen a la
càrrega i es confirma l’operació: al darrer Ple municipal, PSC,
PP i ICV-EUiA votaven a favor de fer-hi pisos mentre la banca,
els grans tenidors o la Sareb en tenen un munt de buits.
Destrucció del petit comerç
La política de destrucció del comerç local, de proximitat, arrelat
al territori i generador d’ocupació digna i estable és la tònica
del govern municipal del PSC. Aquest mes, ha obert un nou
Mercadona a plaça Catalunya –el quart de la ciutat– gràcies al
canvi d’usos aprovat amb els vots favorables de PSC i ICV-EUiA i
l’abstenció de C’s, ERC i PP el novembre del 2015. A l’altra banda
del carrer de la Miranda, un dels pocs eixos comercials que ens
queden, s’obrien recentment també un Lidl i un Condis davant
la passivitat del govern municipal, entestat a afavorir
les grans superfícies que destrueixen ocupació, precaritzen
les condicions de feina i generen grans beneficis econòmics
que no reverteixen en les classes populars de Cornellà.
Can Bagaria és del poble
Al darrer Ple municipal presentàvem una moció per a definir de
manera participativa els usos de Can Bagaria, enorme espai buit,
de propietat municipal i que constitueix part del nostre patrimoni
arquitectònic. Ciutadania, entitats i empreses d’economia
social i solidària han de poder fer propostes, debatre-les
en assemblees obertes i votar-les en una consulta
popular. L’ús d’aquest espai que és de tots els cornellanencs
i cornellanenques, a més, ha d’estar al servei de la ciutadania i
les entitats i no pas d’empreses amb afany de lucre. Davant la
possibilitat de coincidir amb ERC i ICV-EUiA en aquest tema,
vam optar per posposar-lo per al proper Ple a fi de consensuar
una proposta per posar Can Bagaria al servei del poble.
El PSC, pel que sembla, continua en el seu model neoliberal i
especulatiu que posa allò que és de totes al servei del benefici
d’uns pocs i en la seva voluntat d’allunyar la població de la
participació activa a l’hora de determinar tot allò que l’afecta.
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n aquesta ocasió no parlaré dels esforços que fem des
de l’Ajuntament de Cornellà per lluitar contra els efectes
de la pobresa energètica, ja sigui actuant de manera clara
i contundent amb ajudes directes o intervenint perquè els
subministraments no es tallin. També fem auditories a les llars
perquè les famílies tinguin una millor eficiència energètica.
Avui, escriuré sobre la importància de fer ciutat comprant a
Cornellà tot l’any, i al Nadal també.
La ciutat se sent orgullosa del seu comerç i dels seus comerciants,
donat que són molts els motius per comprar a la Cornellà i així
dinamitzar l’economia local: per la qualitat del servei, per la varietat,
per la proximitat, la confiança, el saber fer, pel tracte familiar i
l’atenció personalitzada com a garantia davant els consumidors.
Per això, des de fa molt de temps, treballem amb la col·laboració de
l’associació Cornellà Compra a Casa, per encetar diferents campanyes
i accions de promoció del comerç local, i així per exemple amb la
campanya de Nadal valorem les virtuts del comerç de la ciutat.
La campanya va començar amb l’exitosa Nit de compres i va continuar
amb l’encesa de l’enllumenat nadalenc, amb bombetes de baix consum.
Continuarem amb la 5a Fira de Santa Llúcia, que aplegarà prop de 120
paradetes nadalenques, on comerciants i artesans de Cornellà oferiran
un ampli ventall de productes d’artesania, de restauració, nadalencs,
de joguines, de flors, d’arbres i de petits ornaments. A més, també s’hi
instal·laran carpes on estaran ubicades entitats socials i solidàries de la
ciutat. Els mercats municipals faran horaris especials per tal de donar
resposta, així que ens ho posen fàcil perquè els hi fem una visita.
Cornellà té una gran i variada oferta de comerç de
proximitat, on pots trobar tot allò que et fa falta, així que
queda’t amb el comerç de Cornellà. Motius te’n sobren!
També vull compartir que hem soterrat les línies d’alta
tensió que passaven pel barri de Fontsanta-Fatjó. Era una
reivindicació històrica per part dels veïns i veïnes, i per l’Ajuntament
una prioritat donar-hi solució. Ara, finalment el paisatge urbà ha
canviat amb l’eliminació del tram de línia aèria, de 1.040 metres
de llargada, la supressió de 6.800 metres de cable elèctric i de
1.200 metres de cable de terra, i el desmuntatge de 8 torres.
I per acabar, ara que s’apropen els dies de descans de Nadal,
són moltes les opcions que t’ofereix la ciutat per gaudir-la.
Aquest any tenim les bústies vermelles per deixar la carta, i els
Arbres dels Desitjos on es podran penjar els bons propòsits per
l’any vinent. A més, també es poden veure i visitar els diferents
pessebres que organitzen moltes entitats de la ciutat. Com cada any,
la Fira de Nadal i la nostra figura més entranyable, el Mag Maginet,
també ens espera al seu campament, recollint cartes i explicant en
secret com arribaran els màgics d’Orient aquest any a Cornellà.
Com veus, Cornellà batega amb veu pròpia al Nadal així que som-hi,
bones festes!
Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat,
i ens veiem per la ciutat!
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