
Antonio Balmón: "Governo amb CiU, però aposto 

pel tripartit" 
Des del 2004 és el primer secretari de la federació comarcal del Baix 

Llobregat del PSC. 
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EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 2.10.08 

 

--Cornellà. ¿Repeteixo el tòpic? 

--Està molt desfasat. 

 

--Ciutat dormitori amb fàbriques. I molts immigrants. 

--Tenim una població estable de 86.000 habitants. I la població 

immigrada, un 17%, només creix una mica per la reagrupació familiar. 

 

--¿Dormitori? 

--Cornellà està a pocs minuts de Barcelona, molt a prop de l'aeroport i 

ben comunicada: metro, Ferrocarrils Catalans, Renfe, tramvia i autobús. I 

no havíem tingut mai tants llocs de treball: 32.000. 

 

--Les fàbriques van tancar. 

--Moltes, però tenim mitjana empresa i l'ocupació s'ha terciaritzat. A 

l'antiga Pirelli, de 400 treballadors, ara hi ha el World Trade Center, on en 

treballen prop de 5.000. I a Citipark, on hi havia una fàbrica de 150, n'hi 

ha 1.500. 

 

 

 



--¿Qui dóna més feina? 

--El Corte Inglés, Siemens i el mateix ajuntament (amb les empreses 

municipals). 

 

--¿Nega la crisi com Zapatero o l'admet com Montilla? 

--La situació ha empitjorat. Tenim 4.000 aturats i el consum baixa 

perquè la gent té menys poder adquisitiu (per l'IPC i el pagament de les 

hipoteques). I cauen els ingressos municipals. 

 

--¿Per la construcció? 

--Està aturada. L'any passat, els ingressos derivats van ser 3,4 milions 

d'euros. Aquest any, el 60% d'això. 

 

--Una empresa privada faria fora els treballadors. 

--Els ajuntaments ens hem d'adaptar i congelar la despesa de 

funcionament, però no retallar el servei als ciutadans. Ni la cura de l'espai 

pú- blic, vital per evitar la degradació. 

 

--¿Apujarà impostos? 

--No. De cada 100 euros de pressupost només 14 vénen dels ciutadans. 

11 vénen de l'activitat econòmica; entre 30 i 40, de les empreses 

públiques, i uns 30, de transferències d'altres administracions. 

 

--¡Les empreses públiques guanyen diners! 

--N'hi ha tres. Una de promoció econòmica, una altra de vivenda i 

pàrquing (que ha pagat la transformació urbanística), i una tercera que 

dóna feina a discapacitats (jardineria, manteniment del material urbà...) i 

que també actua fora de Cornellà. 

 



--¿Com està el clima social? 

--És una ciutat jove (només el 12% supera els 65 anys) i hi ha molta 

gent entre 30 i 50 anys. Tendeix a l'optimisme, però... 

 

--Però... 

--Des que vaig ser elegit, he sopat en moltes cases. Amb un total de 

900 persones. Preocupen la feina i la immigració. 

 

--¿Tensió amb els immigrants? 

--No, tenim diàleg fluid. La clau és tenir oberts canals de comunicació. I 

s'està construint una mesquita en un terreny cedit i sense problemes. 

 

--¿Veu algun núvol? 

--La generació de 30 a 45 anys no té memòria d'una crisi. Ni del que va 

costar canviar la ciutat. Demana coses raonables: guarderies, educació, 

atenció a la tercera edat, espai pú- blic segur... El problema és que els 

poders públics no tenen resposta per a tot. La família és un important 

nucli de cohesió social i no hauria de perdre pes. 

 

--Vostè va heretar l'alcaldia de José Montilla, però va canviar les seves 

aliances. D'Iniciativa a CiU. 

--No corri tant. Vaig ser alcalde l'abril del 2004, quan Montilla va ser 

elegit president de la Diputació. Llavors CiU va acceptar venir a l'equip 

de govern i ICV va continuar. A les municipals del 2007 vam pujar dos 

regidors (16 sobre 25) i Iniciativa va optar per sortir. Per això governo 

amb CiU i amb Esquerra Unida Alternativa (EUiA). Amb tots dos. 

 

--¿Els autèntics comunistes? 



--En un ajuntament, la sintonia personal és a vegades més important que 

la ideologia. L'equip municipal està cohesionat. 

 

--Governa amb CiU. ¿Aposta per la gran coalició a la Generalitat? 

--Governo amb CiU, però aposto pel tripartit. 

 

--¡Vaja! 

--Al voltant del tripartit hi ha boira i també hi ha hagut --ara no tant-- 

excés de soroll. Però a Cornellà la despesa en educació s'ha duplicat, i la 

llei de barris ens ha donat 9 milions d'euros. 

 

--Montilla protegeix els seus. 

--Al Baix Llobregat s'ha invertit més en sanitat i mobilitat en 5 anys que 

en els 23 anteriors. Vam passar de ser 285.000 veïns el 1979 a més de 

800.000, i només aquest Govern ha encarat els grans dèficits. 

 

--¿Hi ha vida més enllà del Baix Llobregat? 

--Catalunya necessita un Govern que prioritzi la política social. El tripartit 

és una bona fórmula si supera interessos partidistes. 


