MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER CORNELLÀ PER A
DEFINIR ELS USOS DE CAN BAGARIA DE MANERA PARTICIPATIVA
L’edifici de la fàbrica Bagaria, popularment conegut com a Can Bagaria, ubicat a l’extrem nord del
barri del Pedró, catalogat i protegit com a Bé Cultural d’Interès Local i actualment propietat de
l’Ajuntament de Cornellà, constitueix un actiu per a la nostra ciutat que hem de preservar i
potenciar.
Aquesta obra modernista de Modest Feu constitueix un element singular en el nostre patrimoni
arquitectònic, tant pel que fa a l’aplicació d’aquest estil a una instal·lació industrial com pel que fa
a la diversitat dels diferents edificis que formen el conjunt o a elements com les característiques
voltes dels mateixos. Construïda entre 1922 i 1925 i havent tingut un ús industrial fins el 1972, és
també una peça clau per a la nostra memòria històrica i la nostra identitat com a ciutat
eminentment industrial durant les darreres dècades.
Alhora, en una ciutat amb un terme municipal edificat gairebé completament i amb zones amb un
urbanisme caòtic fruit de la construcció o consolidació de barris durant el desarrollismo
franquista, ens trobem amb la paradoxa que cal créixer cap endins mentre els espais buits per
dur a terme aquest creixement són gairebé inexistents. En aquest context, Can Bagaria
constitueix una oportunitat d’or al servei de la ciutat i dels cornellanencs i les cornellanenques.
Tant l’estat del conjunt arquitectònic, que aconsella rehabilitar-lo per garantir-ne unes condicions
de conservació òptimes, com l’esmentada limitació d’espais, revesteixen d’especial importància
la determinació dels usos que se li han de donar a Can Bagaria. Aquest fet pot determinar el
desenvolupament dels barris del Pedró i de Gavarra-Lindavista, així com del conjunt de la ciutat,
durant els propers anys, i és per això que hi esdevé fonamental la participació popular i del teixit
associatiu.
Aquesta participació ha de comportar, en tot cas, un procés de debat ciutadà en què els
cornellanencs i les cornellanenques expressin les seves inquietuds i necessitats per tal de definir
les activitats que s’hi hauran de desenvolupar, que poden anar des d’equipaments lúdics,
culturals o educatius fins a activitats productives generadores d’ocupació, passant per un ampli
ventall d’idees que només des de les aportacions de la ciutadania i les entitats poden ser
originals, variades i útils.
De la mateixa manera, cal obrir dins d’aquest procés participatiu un espai específic en què les
entitats determinin, a partir de les seves necessitats i les del conjunt de la ciutat, si escau que
una part de Can Bagaria sigui gestionada i dinamitzada per les entitats de manera
autogestionada. Trobem exemples que poden ser referents en aquest sentit, i concretament en

l’àmbit cultural, com ara Can Batlló (al barri santsenc de la Bordeta) o l’Ateneu Popular de Nou
Barris (a la Trinitat Nova).
Finalment, durant el procés de decisió cal tenir en compte també l’impacte territorial dels usos
que ha de tenir Can Bagaria. Podem classificar en fins a tres nivells els àmbits territorials als
quals pot fer servei l’equipament: en primer lloc, i de manera fonamental, als barris del Pedró i de
la Gavarra-Lindavista; en segon lloc, i igualment important, al conjunt de Cornellà; i en tercer lloc,
als municipis més propers i, especialment, als barris del Gall, la Montesa i les Planes.
Així, caldrà combinar les necessitats del barri que en altres parts de la ciutat poden cobrir altres
equipaments, les necessitats del conjunt de la ciutat i fins i tot les necessitats de les poblacions
properes, sempre fent determinant la veu del teixit associatiu i la ciutadania cornellanencs però
amb l’escolta activa dels municipis veïns.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa al
Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Iniciar, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present moció, un
procés participatiu per determinar els usos de Can Bagaria, a fi de respondre a les necessitats i
inquietuds de la població, així com definir les característiques de les rehabilitacions que siguin
escaients.
Segon.- El procés participatiu per determinar els usos de Can Bagaria comptarà, com a mínim,
amb les següents fases:
a)Una fase en què les entitats de la ciutat puguin valorar la idoneïtat de gestionar
directament una part de Can bagaria.
b)Una fase en què les entitats, la ciutadania, les empreses de l’economia social i solidària i
els grups municipals podran fer propostes d’usos.
c) Una fase de debat ciutadà, que haurà de comportar com a mínim una ronda d’assemblees
obertes que podran tenir caràcter territorial i sectorial.
d)Una consulta popular per tal que la població decideixi directament quines propostes s’han
de dur a terme.
Tercer.- En cap cas no es preveurà l’ús de Can Bagaria per part d’empreses privades, tret de les
que responguin a criteris d’economia social i solidària. La gestió de l’espai es farà directament
per part de l’Ajuntament –en solitari o conjuntament amb altres administracions–, d’entitats o
d’empreses de l’economia social i solidària.
Quart.- Estudiar la fórmula mitjançant la qual els municipis propers puguin aportar la seva visió al
procés participatiu a fi d’extreure de Can Bagaria la màxima rendibilitat social per a l’entorn on

s’ubica, sense que en cap cas l’opinió del teixit associatiu i la ciutadania cornellanencs deixin de
ser determinants.
Cinquè.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya els recursos que puguin ser necessaris per
al desenvolupament dels projectes escollits per la ciutadania, sens perjudici que la responsabilitat
de dur-los a terme recaigui íntegrament en l’Ajuntament.
Sisè.- Emmarcar el procés de decisió dels usos de Can Bagaria en una planificació global, a
nivell de ciutat, dels usos dels espais buits de Cornellà, tant si són de propietat municipal com si
no ho són però són d’interès municipal.
Setè.- Traslladar aquests acords a totes les entitats de la ciutat.
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