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Corbacho s’incorpora a
la candidatura deValls

MUNICIPAL

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

L’exministre socialista de Tre
ball i exalcalde de l’Hospitalet de
Llobregat ha decidit tornar a la
primera línia política conjunta
ment ambManuelValls. Ocuparà
el número tres de la candidatura
Barcelona capital europea per
aportar una “visió metropolita
na” que ajudi a connectar la ciu
tat amb els altres municipis de
l’entorn.
L’exministre Corbacho feia

temps que s’havia desvinculat del
PSC, atès que considerava que la
seva posició respecte al procés
independentista havia estat mas
sa “tèbia”, per entrar en l’òrbita
de Ciutadans.
Al maig Corbacho va mostrar

la seva afinitat política i personal
ambel president deCs,AlbertRi
vera, quan va participar en un ac
te a Barcelona de la plataforma
Espanya Ciutadana, en defensa
de la Constitució i contra l’inde
pendentisme.
De fet, el líder deCs ja havia in

tentat comptar amb ell per a al
tres candidatures d’eleccions an
teriors, però ha estat ara, amb
Valls, en la seva aliança amb Cs i
altres partits com Lliures i UPyD
per a les municipals del maig,
quan Corbacho ha decidit em
barcarse en una nova empresa

política. El sí definitiu l’hi va do
nar Corbacho a Valls, segons di
verses fonts, el cap de setmana
passat en una trobada al domicili
de l’exdirigent del PSC a la locali
tat de Comaruga. Una reunió en
què també hi era present Miguel
García, l’alcaldable de Cs a l’al
caldia de l’Hospitalet de Llobre
gat i amic personal de Corbacho.
Valls va destacar la visió me

tropolitana de Corbacho per la
seva experiència com a alcalde
–“Ell va tenir la visió de l’Hospi
talet del segle XXI”–, que s’en
quadra molt bé amb el projecte
del candidat per Barcelona a fi de
reforçar la col∙laboració entre
tots els ajuntaments metropoli

tans. “Barcelona necessita l’àrea
metropolitana i aquesta necessita
Barcelona. Necessitem un dis
curs propi i un discurs metropo
lità”, va assegurar Corbacho.
Valls va explicar ahir que la nú

mero dos serà una dona, el nom
de la qual revelarà el 8 de març,
dia internacional de laDona. Una

de les millors posicionades, ja
que gaudeix de la plena confian
ça de l’alcaldable, és la dirigent
d’Units Eva Parera, que és l’en
carregada de desenvolupar el
discurs d’accent més catalanista
de la candidatura. Un altre dels
noms que s’estudien és el de
Montserrat Nebreda, per bé que
diverses fonts de la candidatura
assenyalen que serà una dona
marcadament d’esquerres i amb
connexions en l’activisme veïnal.

El secretari d’organització del
PSC, Salvador Illa, excompany
deCorbacho, va afirmar que el de
Valls “és un projecte gris, que
mira cap al passat i no cap al
futur”.c

El candidat celebra
el fitxatge de
l’exministre i exalcalde
de l’Hospitalet per la
seva visió “de l’àrea
metropolitana”
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L’exministre Celestino Corbacho i l’alcaldableManuel Valls, ahir en roda de premsa a Barcelona

L’acord es va forjar
fa uns dies a
Comaruga amb
lamediació deMiguel
García (Cs)

MUNICIPAL

Famílies
de l’escola
Entença es
tanquen al
Consistori
R. MONTILLA Barcelona

Una desena de persones, en
representació de les famílies
de l’escola Entença, es van
tancar ahir “indefinidament” a
l’Ajuntament de Barcelona en
espera de ser rebudes per l’al
caldessa i que es comprometi a
trobar una ubicació definitiva
per a la seva escola i, també, al
trasllat immediat d’on estan
ubicats ara.
L’actualescolaésunconjunt

de barracons del carrer Vila
domat que, segons denuncien
les famílies, tenen deficiències
constructives, són petits i, a
més,estrobenenunaàread’in
fluència d’ones electromagnè
tiques a causa de la proximitat
d’una subestació elèctrica.
“Fa més de dos anys i mig

queparlemambl’Ajuntamenti
el Consorci d’Educació. I el
problema és que no avancem.
Enshancanviat tresvegades la
ubicació definitiva”, va expli
car ahir Mariona Puigdellívol,
presidenta de l’Associació de
Famílies, quan els represen
tants tancats ja es disposavena
passar lanit.Puigdellívolvare
clamar passar de “les paraules
als fets”.
A la tarda les famílies van re

bre la possibilitat de reunirse
amb l’alcaldessa AdaColau di
lluns almatí, proposta que van
agrair però que van qualificar
d’insuficient: volen un com
promís definitiu.
La segona tinenta d’alcalde,

Laia Ortiz, es va mostrar “sor
presa” per la tancada i va asse
gurar que “el diàleg sempre ha
estat obert”.c

SARA SANS
Tarragona

Una gran plaça –el fòrum deTar
ragona del segle XXI– envoltada
d’equipaments culturals. Des
muntant el polèmic jardí vertical,
tirant murs i buidant un dels ma
gatzems per esponjar i facilitar
l’accés a aquest espai. La propos
ta d’Alter Forumper donar ús a la
vella fàbrica de la Tabacalera de
Tarragona, que fa dotze anys que
està tancada, ha guanyat el con
curs d’idees impulsat per l’Ajun
tament i la Generalitat.
Els edificis principals, a banda i

banda de la plaça, acolliran el

Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona (MNAT) i la Bibliote
ca Provincial, que passarà dels
actuals 1.700 metres quadrats a
7.000. A la resta d’edificacions
s’hi ubicaran elMuseu d’Història
de la Ciutat (MHT), el Centre de
Creació Contemporània i altres
espais per a associacions o per
acollir més activitats, a banda de
restaurants, bars o un espai co
mercial relacionat amb la cultura.
En definitiva, l’espai s’ha conce
but com un nou centre de la
ciutat en un barri delimitat pel
Francolí i que ara està en ple
creixement.
L’actuació suposa una inversió

de 112 milions d’euros i un termi
ni d’execució de deu anys. “És
una proposta creïble i realitzable
que permetrà incorporarhi usos
gairebé des del principi”, va ex
plicar Jordi Portal, d’Alter Fo
rum. El projecte proposa la crea
ció d’un òrgan de gestió en què, a
més de tècnics municipals, hi ha
gi representants de totes les ad
ministracions (i també de la ciu
tadania). L’Ajuntament cedirà

l’espai, però el MNAT i la Biblio
teca són actualment de propietat
estatal i estan gestionats per la
Generalitat, mentre que l’MHT,
és municipal.
“El gruix de la inversió la farà

l’Estat”, va afirmar l’alcalde de
Tarragona, Josep Fèlix Balleste
ros (PSC), durant la presentació
del projecte. Ara per ara, dels
112 milions Ballesteros es va
comprometre a fer una aportació

de 400.000 euros per iniciar la
primera fase de les obres l’any vi
nent: arreglar l’espai i garantir
l’accessibilitat i la seguretat dels
usuaris perquè s’hi puguin anar
incorporant usos progressiva
ment. La creació de l’òrgan de
gestió es preveu per “abans de
l’estiu”, va dir l’alcalde. Primer
s’haurande celebrar les eleccions
municipals.
Per obrir la Tabacalera a la tra

ma urbana i facilitarne l’accés,
per l’actual zona posterior de la
fàbrica, els arquitectes han optat
per buidar un dels magatzems.
“En deixarem només l’estructura
perquè funcioni com a vestíbul
d’entrada a l’espai”, va explicar
Oriol Cusidó, membre de l’equip.
L’aposta també implica des

muntar el qüestionat jardí ver
tical, plantejat com un dels
símbols de la smart city impulsa
dapel governdeBallesteros. L’al
calde es va mostrar ahir plena
ment d’acord amb l’eliminació
d’aquesta estructura: “Primer,
perquè no la va pagar la ciutat, si
nó el govern de Zapatero amb el
Pla E, i després, perquè tenia una
funció mediambiental i per tapar
els magatzems abandonats. La
seva funció ja s’ha acomplert”.c

El projecte per reobrir la fàbrica
proposa esponjar i obrir l’espai, i
desmuntar el polèmic jardí vertical

Tabacalera, futura
plaçade la cultura
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Aspecteactualde l’entradade la fàbrica, quees convertiràenplaça


