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NOU FULL DE RUTA PER  
UNA CIUTAT MÉS HUMANA

Empezamos 2020 y con él una nueva década 
y nuevos presupuestos pensados para marcar y 
reafirmar un proyecto municipal que se inició con 
la nueva legislatura, y sobre la cual fijamos nuestra 
hoja de ruta. Hemos confeccionado los presupuestos 
con objetivos claros y precisos, y con los deberes 
hechos para dar solidez a nuevos proyectos. Son unas 
cuentas realistas y coherentes con nuestros recursos 
propios, y prudentes y financieramente estables para 
preservar nuestro objetivo de no endeudarnos. Pero 
además, son equitativos y equilibrados para dar 
respuesta a las necesidades de las personas y de 
la ciudad sostenible y saludable que queremos.

Con un crecimiento moderado, en torno al 2%, 
las partidas presupuestarias obedecen a los criterios 
mencionados anteriormente. Más de un 30% de este 
presupuesto se destina, desde diferentes áreas, a favorecer la 
igualdad y evitar la fractura social. Fortaleciendo los servicios 
sociales para los colectivos más vulnerables, la educación, 
la cultura y el impulso de hábitos de vida saludable.

Alrededor de este mismo porcentaje (34%) lo 
destinamos a hacer que la ciudad sea un espacio de 
convivencia y a garantizar la transición hacia un modelo 
más verde y humano. El proyecto Cornellà Natura 
estará dotado con un millón de euros, para continuar 
dando forma a esta ciudad, cada vez más enfocada a 
que las personas la hagan suya y que los espacios y las 
zonas verdes formen parte de nuestro hábitat cotidiano.

Quiero también remarcar los numerosos 
recursos que destinamos al mantenimiento de la 
ciudad, que se lleva una gran parte del presupuesto, 
y hacer un llamamiento al civismo, al respeto y a 
la convivencia; aspectos fundamentales para que 
todos y todas sumemos, la ciudad crezca y repercuta 
en nuestro bienestar personal y colectivo.

Comencem 2020 i amb ell una nova dècada i uns 
nous pressupostos pensats per marcar i reafirmar 
un projecte municipal que es va iniciar amb la 
nova legislatura, sobre la qual fixem el nostre full 
de ruta. Hem confeccionat els pressupostos amb 
objectius clars i precisos, i amb els deures fets per a 
donar solidesa a nous projectes. Són uns comptes 
realistes i coherents amb els nostres recursos 
propis, i prudents i financerament estables per a 
preservar el nostre objectiu de no endeutar-nos. 
Però, a més, són equitatius i equilibrats per a 
donar resposta a les necessitats de les persones 
i a la ciutat sostenible i saludable que volem.

Amb un creixement moderat, entorn del 2%, les 
partides pressupostàries obeeixen als criteris esmentats 
anteriorment. Més d’un 30% d’aquest pressupost es 
destina, des de diferents àrees, a afavorir la igualtat 
i evitar la fractura social. Enfortint els serveis socials 
per als col·lectius més vulnerables, l’educació, la 
cultura i l’impuls d’hàbits de vida saludable.

Un percentatge similar (34%) el destinem a fer 
que la ciutat sigui un espai de convivència i a garantir 
la transició cap a un model més verd i humà. El 
projecte Cornellà Natura estarà dotat amb un milió 
d’euros, per a continuar donant forma a aquesta 
ciutat, cada vegada més enfocada a fer que les 
persones la facin seva i que els espais i les zones 
verdes formin part del nostre hàbitat quotidià.

Vull també remarcar els nombrosos recursos 
que destinem al manteniment del municipi, que 
s’emporta una gran part del pressupost, i fer una crida 
al civisme, al respecte i a la convivència; aspectes 
fonamentals perquè tots i totes sumem, la ciutat creixi i 
repercuteixi en el nostre benestar personal i col·lectiu.

L’alcalde
Antonio Balmón
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CORNELLÀ APRUEBA UN 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO  
DE 103 MILLONES DE EUROS

El Ayuntamiento de Cornellà ha aprobado los presupuestos 
para 2020 que ascienden a 87,3 millones de euros, 
y sumando las empresas municipales (Procornellà, 
Tecsalsa) y el Instituto Municipal de Radiodifusión 
alcanzan los 103 millones de euros. Las cuentas 
municipales se han aprobado con los votos favorables 
del PSC y En Comú-Movem Cornellà, la abstención de 
Podemos y los votos en contra de Ciudadanos y ERC.

Las cuentas municipales, que aumentan un 2,41% 
respecto al ejercicio anterior son unos presupuestos 
continuistas según el alcalde, Antonio Balmón:  
“Los presupuestos son prudentes, como no puede ser 
de otra manera, ya que nos encontramos en un umbral 
de recesión, pero a pesar de ello, apostamos por conso-
lidar los nuevos equipamientos y las infraestructuras del 
municipio para garantizar unos buenos servicios a la 
ciudadanía, además de apostar por la política ambiental”. 

Pensados para hacer frente a la situación de 
incertidumbre económica, los presupuestos contemplan 
medidas de promoción de la ocupación y la actividad 
empresarial, además de mantener los recursos sociales 
para proteger a las personas más vulnerables y la 
cohesión social de la ciudad. La defensa de la educación 
y la cultura, con la entrada en funcionamiento de las 
nuevas bibliotecas en Fontsanta-Fatjó y Almeda y con 

un nuevo impulso a la Escuela de Humanidades, es otro 
de los pilares de las cuentas municipales, que también 
están pensadas para evitar el deterioro del espacio 
público y apostar por el medio ambiente continuando 
con el despliegue del proyecto Cornellà Natura. 

Se trata de unos presupuestos responsables con las 
necesidades de la ciudad, que destacan por un nivel cero 
de endeudamiento, fruto de la estrategia política municipal 
de invertir de acuerdo a los recursos disponibles. De esta 
forma, el gasto para el ejercicio 2020 estará financiado en 
un 66% con recursos propios, y el 33% restante a partir de 
transferencias y subvenciones de otras administraciones. 

MÁS DE 5 MILLONES DE INVERSIONES
Las inversiones previstas inicialmente son de 5,098 
millones de euros, ligeramente superiores a las del 
año pasado y se destinarán, fundamentalmente, a las 
propuestas surgidas de los presupuestos participa-
tivos y a distintos proyectos del Cornellà Natura 
donde destaca el “vies verdes per a bicicletes” que 
estará cofinanciado con los fondos FEDER de la Unión 
Europea. Además, las inversiones también tienen 
previsto mantener los equipamientos e infraestructuras 
de la ciudad con intervenciones en las instalaciones 
deportivas, en las escuelas bressol y los colegios. 

–SON UNOS PRESUPUESTOS RESPONSABLES CON LAS NECESIDADES DE LA CIUDAD—
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EL OBJETIVO ES 
GARANTIZAR EL BIENESTAR 
DE LAS PERSONAS Y EL 
MANTENIMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO

POLÍTICAS DE GASTO

PRESUPUESTOS 2020

Consulta el detalle 
de los presupuestos  
en www.cornella.cat

Deportes 
4,8%

Seguridad y movilidad ciudadana 9,2%

Espacio público, vivienda y urbanismo
6,5%

Mantenimiento espacio público 
y servicio de limpieza 

12,3%

Educación
10,7%Medio Ambiente 6%

Economía y comercio 
1,7%

Servicios generales 
9,3%

Transferencias a otras 
administraciones

5,2%
Otras 3,5%

Servicios sociales, sanidad 
y fomento del empleo 
11,7%

Cultura
6,4%

87,8
millones  
de euros

Administración financiera y tributaria 12,7%

El presupuesto aumenta un 

+2,41%
respecto a 2019



DESAROLLO DEL 
CORNELLÀ NATURA 

El presupuesto del Ayuntamiento de Cornellà prevé 
continuar desarrollando el plan estratégico Cornellà 

Natura, enfocado en la transformación hacia una 
ciudad más verde y sostenible, con la voluntad de 
mejorar el espacio público y la calidad ambiental 
del municipio. Para ello se va a destinar más de 

1 millón de euros a proyectos como la mejora y 
ampliación de la red de carriles bici de Cornellà; 

el Reforesta-Natura, ideado para mejorar las zonas 
verdes; el plan de protección solar o la mejora de 

algunos tramos del canal de la Infanta, entre otros. 

15% MÁS EN SUBVENCIONES A 
ENTIDADES Y ASOCIACIONES

El capital social más importante que tiene la ciudad 
son sus personas, su implicación con el municipio 
contribuye a dinamizar Cornellà a nivel cultural 
y deportivo con iniciativas nuevas cada año que 
complementan la oferta del ayuntamiento. La 
solidaridad y el voluntariado mantienen en el tiempo 
proyectos destinados a los más vulnerables y el 
conocimiento y experiencia de la ciudadanía se suma 
a varios proyectos educativos que enriquecen a la 
población. Por eso, con la finalidad de dar apoyo a 
todas estas iniciativas este año se ha incrementado en 
un 15% las subvenciones a entidades y asociaciones 
de la ciudad, es decir casi 2 millones de euros. 

FINALIZACIÓN DE LAS 
NUEVAS BIBLIOTECAS Y 
ESCUELA DE MÚSICA

Aunque la máxima inversión se realizó en los 
años anteriores cuando empezaron las obras, 
el presupuesto de 2020 cuenta con la dotación 
necesaria para finalizar las obras de las dos nuevas 
bibliotecas de la ciudad, la de Almeda y Fontsanta. 
Las partidas presupuestadas contemplan la compra 
del mobiliario así como el fondo documental de 
ambos equipamientos culturales. También está 
previsto el gasto para acabar las obras de la nueva 
Escuela de Música, que estará situada en Can Bagaria.

MEJORA DEL  
ESPACIO PÚBLICO

Un eje fundamental de la actuación municipal es la 
protección de nuestro entorno común, el espacio 

urbano, para evitar su degradación. Además del gasto 
en mobiliario urbano, juegos infantiles, reparaciones 
en la vía pública, mantenimiento de la jardinería y el 

servicio de limpieza y recogida de residuos, destacan 
las inversiones para mejorar las instalaciones deportivas 

y educativas de la ciudad. En total se destinan más de 
25 millones de euros a mantener el espacio público. 
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PROGRAMA 
PROJECTES URBANS 
600.000 euros per realitzar 
microprojectes d’innovació 
i millora de l’espai public. 

PROGRAMA 
REFORESTA NATURA

Per millorar les zones enjardinades 
de la ciutat i potenciar el verd en 
el conjunt de Cornellà s’invertiran 
més de 200.000 euros.

PLA DE PROTECCIÓ 
SOLAR 
Davant la forta radiació solar i 
els seus efectes en la salut, es 
portarà a terme l’ampliació de les 
zones d’ombra en parcs, places 
i equipaments municipals. Per 
fer-ho s’invertiran 200.000 euros.

AMPLIACIÓ DELS 
CARRILS BICI 
Es destinaran 488.000 euros a la 
vertebració i ampliació de la xarxa 
ciclable de la ciutat, un projecte 
cofinançat amb els fons FEDER. 

INSTAL·LACIÓ DE 
CALDERES DE BIOMASSA 
A LES ESCOLES 
L’ajuntament invertirà 175.000 
euros en la dotació d’un sistema 
de calefacció més eficient i 
més sostenible a les escoles, 
que utilitza restes naturals 
per al seu funcionament.

MILLORA I 
MANTENIMENT DE 
CENTRES EDUCATIUS 
La millora de les dependències dels 
centres educatius s’endurà aquest 
any 208.000 euros, amb l’objectiu 
de tenir en bones condicions 
dependències interiors i exteriors, 
tant a escoles bressol municipals 
com a centres educatius. 

RENOVACIÓ I MILLORA 
DELS EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS 
El manteniment dels equipaments 
esportius de la ciutat suposarà, 
el 2020, una inversió de 640.000 
euros. Entre les despeses 
previstes hi ha el canvi de gespa 
del camp de futbol d’Almeda, 
el parquet de Can Carbonell, 
els vestidors del camp de Sant 
Ildefons, reformes al pavelló Riera 
i millores als lavabos del pavelló 
del barri Centre, entre d’altres 
actuacions de manteniment.

Representen un 

6%
del total del pressupost 

5 MILIONS D’INVERSIONS PER 
TRANSFORMAR CORNELLÀ EN UNA 
CIUTAT MÉS SOSTENIBLE I HUMANA 
La inversió prevista inicialment puja a 5,098 milions d’euros, 
cosa que suposa un 5,81% del total del pressupost i es finançarà 
amb recursos propis, el programa d’actuacions de millora urbana 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els fons FEDER.

Entre les inversions mes importants cal destacar:
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544.400 EUROS DESTINATS A 
PROJECTES PROPOSATS  

PER LA CIUTADANIA
Del conjunt d’inversions previstes en el pressupost de 2020, 544.400 euros són per a projectes que  

ha proposat i votat la ciutadania a través de la convocatòria dels Pressupostos Participatius.  
Al final 14 projectes han estat escollits, després d’estudiar-ne la viabilitat legal i econòmica. 

Els projectes es desenvoluparan un cop aprovat el corresponent tràmit administratiu. 

Millora de l’enllumenat 
12.000 €

Instal·lació de fonts d’aigua 
al parc Joan Miró 

12.000 €

Plantació d’arbres i creació 
de nous escocells 

80.000 €

Remodelació del pati  
de primària de l’escola 

Dolors Almeda 
30.000 €

Millora del pati infantil de 
l’escola Els Pins 

30.000 €

Millora del parc del carrer 
d’Isabel Aunión 

12.400 €

Millora dels patis de  
l’escola Suris 

30.000 €

Renovació de les finestres  
al CEIP Mediterrània 
125.000 €

Tendals per al pati de 
l’escola Ignasi Iglesias 
12.000 €

Instal·lació de làmines  
solars a les finestres  
de l’escola Antoni Gaudí 
5.000 €

Adaptació del Centre  
Cívic Sant Ildefons 
155.000 €

Zona de cal·listènia  
al parc de Can Mercader 
30.000 €

Mobiliari per al pati de 
l’escola bressol Edelweiss 
18.000 €

Col·locació de pictogrames  
a espais de la ciutat per a 
persones amb trastorn  
de l’espectre autista 
20.000 €



EL 2020 ES CONGELEN TOTS  
ELS IMPOSTOS EXCEPTE L’IBI  
QUE S’ACTUALITZA UN 2%
L’Ajuntament de Cornellà va aprovar 
al ple municipal d’octubre les 
Ordenances Fiscals i Preus Públics 
de 2020, així com la concessió 
d’ajuts en els tributs municipals.

Les ordenances contemplen 
la congelació de tots els impostos 
municipals, a excepció de l’IBI que, 
enguany augmenta un 2% en el 
tram general, després de quatre 
anys congelat, mentre que el tram 
incrementat creix un 5%. A més, 
s’estableix un recàrrec del 50% en 
els habitatges desocupats. D’altra 

banda, les taxes i preus públics 
s’actualitzen un 2,5% i es manté la 
tarifació social. Cal remarcar que 
aquest increment es fixa després de 
quatre anys de congelació en tots 
els impostos amb l’objectiu d’aplicar 
una política fiscal progressiva 
i redistributiva, actualitzar les 
ordenances que no s’havien revisat 
des del 2016 i repartir la càrrega 
impositiva en els contribuents.

Destacar així mateix, que les 
famílies amb menys ingressos i 
situació de vulnerabilitat podran 

beneficiar-se un any més d’ajuts 
per fer front al pagament. També 
es mantindran per a 2020 els ajuts 
per a emprenedors, amb el projecte 
“Quota Zero”, i altres bonificacions 
i subvencions per promoure 
l’impuls d’iniciatives empresarials.

A Cornellà el pagament dels 
impostos domiciliats es poden 
fraccionar entre 1, 6 o 12 terminis.  
Les persones interessades a 
modificar el termini de pagament 
poden sol·licitar-ho demanant cita 
prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

Més informació a:  
http://citaprevia.cornella.cat/

Del 02/03 al 04/05
• Impost de Vehicles 
Domiciliació: 01/07 · 03/08 · 02/11 · 01/12

Del 22/06 AL 04/09
• Impost sobre béns immobles (IBI)
• Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
• Taxa de guals i reserves de la via pública
Domiciliació: 30/06 · 31/07 · 31/08 
· 30/09 · 30/10 · 30/11
Càrrec únic: 01/09

• Impost sobre béns immobles-rústica
• Taxa per la tinença d’animals
• Taxa d’horts urbans
Càrrec únic: 03/08

Del 28/09 al 4/12
• Taxa per a la conservació del cementiri municipal
• Preu Públic per la recollida de residus 

comercials i/o industrials
Càrrec únic: 01/12

Del 22/06 al 4/09 (1r semestre)  
i del 28/09 al 4/12 (2n semestre)
• Taxa mercats municipals
• Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic  

amb diverses activitats
Domiciliació: 30/06 · 31/07 · 31/08 (1r semestre)
30/09 · 30/10 · 30/11 (2n semestre)
Càrrec únic: 01/09 (1r semestre) 
01/2 (2n semestre)
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CALENDARI FISCAL
Aquest és el calendari dels terminis voluntaris de pagament dels tributs i preus públics municipals (en taronja) i les 
dates de domiciliació de cadascun d’ells (excepte per als contribuents que paguen els impostos en 12 terminis):

–ES MANTENEN LA TARIFACIÓ SOCIAL I ELS AJUTS PER AL PAGAMENT D’IMPOSTOS—



LOS USUARIOS PONEN 
UN NOTABLE A LOS 
PARQUES DE CORNELLÀ 
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Los tres principales parques de Cornellà: Can Mercader, 
Canal de la Infanta y Can Corts han obtenido un notable 
de media según la valoración global de los usuarios. Los 
datos se desprenden de la octava edición de la encuesta 
realizada por el Área Metropolitana de Barcelona, entre 
los meses de abril y junio de 2019, con cuatro objetivos 
definidos: valorar la satisfacción de los usuarios, los hábitos 
del uso de los parques, los grupos de visita y las caracterís-
ticas sociológicas de los usuarios y el modelo de parque. 

De las catorce variables analizadas, la tranquilidad  
y la proximidad son las mejor valoradas con casi un  
9 en los tres parques. Otros aspectos que también han 
tenido una buena puntuación son el ambiente que se 
respira, su diseño y la jardinería. 

La mayoría de usuarios encuestados destacan 
que el principal motivo para ir al parque es 
descansar y pasear, aunque también hay personas 
que aprovechan para pasear al perro, llevar a los 

niños a jugar y, en menor medida, para practicar 
deporte, sobre todo en el parque de Can Mercader.

Cornellà cuenta con cerca de 63,83 hectáreas 
de parques y zonas verdes distribuidas por la 
ciudad, unos espacios que se están reforzando 
mediante el proyecto Cornellà Natura. 

En primavera y otoño, en colaboración con el 
Área Metropolitana, los domingos por la mañana se 
celebran actividades de concienciación ambiental en los 
parques de Can Mercader y del Canal de la Infanta. En 
este último, se ha creado un jardín de mariposas y un 
hotel de insectos, un recurso educativo para observar, 
identificar y estudiar los animales y las plantas, conocer 
sus relaciones y la importancia que tienen para nuestro 
entorno. Es un espacio dinámico y abierto a la partici-
pación en las tareas de mantenimiento y también en 
el estudio de la biodiversidad, con el seguimiento de 
la presencia de insectos, mariposas y otras especies.

PARC DE CAN MERCADER

PARC DEL CANAL  
DE LA INFANTA

La tranquilidad y la 
proximidad obtienen

puntos de 
valoración



LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 
AUMENTA EN LOS 3 PARQUES 
En los tres parques la valoración de la seguridad ha aumentado respecto 
la encuesta de ediciones anteriores, principalmente en los parques 
de Can Corts y Canal de la Infanta donde ha registrado un aumento 
de casi dos puntos, obteniendo un 6,47 y un 6,81 respectivamente. 
En el parque de Can Mercader la sensación de seguridad también 
mejora unas décimas y se sitúa en el notable con un 7,52.

CAN CORTS Y CANAL DE 
LA INFANTA, LOS PARQUES 
ESCOGIDOS PARA IR 
POR LAS TARDES
Las mañanas es el momento que escogen la 
mayoría de usuarios para ir al parque, siendo el 
de Can Mercader el preferido en este horario. En 
cambio, por las tardes, los parques de Can Corts y 
Canal de la Infanta cuentan con más adeptos.

LAS ZONAS INFANTILES DE CAN 
MERCADER OBTIENEN UN 8,21 
La zona de juegos infantiles de Can Mercader ha subido 
de nota respecto a la última encuesta, y ha recibido 
una puntuación de 8,21. La valoración coincide con la 
renovación de los juegos infantiles que se hizo el año 
pasado, donde se apostó por nuevos elementos de madera 
natural que se integran en el paisaje, creando una pasarela 
en forma de serpiente organizada en 5 espacios de juego 
y descanso: zonas de equilibrio y trepar, columpios, 
tobogán, juegos de arena y estructuras de animales 
de madera. Una propuesta renovada que estimula la 
motricidad, la destreza y el ejercicio de los más pequeños. 

El principal motivo  
para ir a los parques es  
descansar y pasear, 
según los encuestados
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PARC DE CAN CORTS



AVANCEN LES OBRES DE LES 
BIBLIOTEQUES DE FONTSANTA-FATJÓ  
I ALMEDA
A principis de 2018 van començar les 
obres de construcció de la biblioteca 
de Fontsanta-Fatjó i uns mesos 
més tard les de la d’Almeda, dues 
biblioteques que comencen a prendre 
forma i que estaran enllestides 
a principis de 2021. L’objectiu és 
que els nous espais esdevinguin 
un punt de trobada per als veïns i 
veïnes del seu respectiu barri i que 
facilitin la inclusió social i l’accés a la 
informació, i on la lectura sigui l’eix 
de les múltiples activitats que s’hi 
desenvolupin. Les dues biblioteques 
disposaran d’espais que seran oberts 
les 24 hores del dia per utilitzar-los, 
per exemple, com a aules d’estudi. 

Amb la posada en marxa 
d’aquests dos nous equipaments, 
Cornellà tindrà 5 biblioteques. 
Actualment la Xarxa de Biblioteques 
de Cornellà (XBC) està formada 
per tres equipaments: la Biblioteca 
Central, que és cap de la xarxa, 
i les biblioteques de proximitat 
Marta Mata i Sant Ildefons.

BIBLIOTECA 
D’ALMEDA, UN 

ESPAI POLIVALENT 
DE BARRI

L’edifici, que s’ubicarà al costat del 
Casal d’Avis, tindrà una superfície 
útil de 970 metres quadrats divi-
dits en dues plantes, amb espais 
polivalents i aules diverses amb 
comparticions mòbils que per-

metran redistribuir els ambients 
segons les necessitats del moment. 

La biblioteca tindrà un disseny 
molt funcional, de manera que 

s’integri en l’espai públic i els 
usuaris puguin gaudir de la 

lectura tant a l’interior com a 
l’exterior de les instal·lacions. 

BIBLIOTECA DE FONTSANTA-FATJÓ, 
UN ESPAI DE LECTURA AL PARC
La biblioteca de Fontsanta-Fatjó té la peculiaritat que estarà situada al parc del 
Canal de la Infanta, i per tant s’ha dissenyat amb grans vidrieres per obrir-la 
a l’espai natural i el paisatge, a més de preveure un espai exterior però vinculat a  
l’edifici, amb capacitat per a 60 persones i destinat a realitzar actes i activitats  
a l’aire lliure relacionats amb la lectura. L’edifici tindrà una superfície útil total de 
1.011 metres quadrats i tindrà dues entrades: una a la planta superior, que donarà 
a la carretera de Sant Joan Despí, i l’altra a la planta inferior, que donarà al parc. 

BIBLIOTECA 
ALMEDA

  Passeig dels 
Ferrocarrils 
Catalans, 170-176

Passeig FFCC

CONSULTA LES ACTIVITATS  
DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES  
DE CORNELLÀ EN AQUEST QR

AMB LES DUES NOVES INSTAL·LACIONS  
CORNELLÀ COMPTARÀ AMB 

5 BIBLIOTEQUES

Sant Ferran

Almeda

BIBLIOTECA  
DE FONTSANTA-
FATJÓ

 Parc del Canal 
de la Infanta

Ctra. St. J. Despí

M
aria Aurélia C

am
pany

Parc del  
Canal de la 

 Infanta

Fontsanta- 
Fatjó
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¿Te gusta la joyería? ¿La fotografía, la pintura 

o la cocina? ¿Te interesan las técnicas 

de patronaje o el patchwork? ¿Prefieres 

aprender a escribir relatos? ¿Te gustaría 

más dedicar tu tiempo libre a la danza, 

el yoga, la meditación o los bailes de salón?

Si quieres empezar el año haciendo 
cosas nuevas que te permitan 
aprender y sentirte mejor, en los 
centros cívicos de Cornellà tienes 
la oportunidad de disfrutar de 
los talleres y cursos trimestrales 
que empiezan en enero y que se 
alargan hasta la primavera. Solo 
hace falta que hagas tu inscripción 
en cualquiera de los tres centros 
que tenemos en la ciudad (PELL, 
Sant Ildefons y La Gavarra). En 
total cerca de 70 propuestas con 
un amplio horario, principalmente 
por las tardes, y con un extenso 
equipo de formadores.

El Centro Cívico de la Gavarra 
consolida las propuestas de 
los talleres de arte, arterapia y 
risoterapia, además de las opciones 
que ofrece la Asociación Cultural 

Gent i Futur de introducción 
a la moda, patchwork, yoga, 
corte y confección, bordado y 
técnicas de patronaje industrial. 

Por su parte, el Centro Cívico 
de Sant Ildefons ofrece, entre otros, 
cursos de fotografía, alimentación 
saludable, informática, baile, joyería 
o relacionados con la gastronomía. 
Además de los de dibujo y pintura 
a cargo de la entidad Cornell’art 
Traços para todas las edades. 

En el Centro Cívico del PELL 
tendremos este trimestre una 
treintena de propuestas con 
interesantes alternativas como 
mindfulness, meditación, yoga, 
talleres de cocina familiar, de 
Bollywood, fotografía, Photoshop 
y de relatos entre otros muchos. 

APROVECHA Y FÓRMATE  
EN LOS TRES CENTROS  
CÍVICOS DE LA CIUDAD

CENTRO CÍVICO DE  
LA GAVARRA

 C. C. Joan N. García-Nieto. 
Mossèn Andreu, 13-19, 4ª planta

 93 376 20 11 
 ccgavarra@aj-cornella.cat

CENTRO CÍVICO DE  
SANT ILDEFONS

 Gerdera, s/n  93 375 63 29
 ccsildefons@aj-cornella.cat

CENTRO CÍVIC DEL PELL 
 Avda. del Baix Llobregat, s/n
 93 475 35 77
 www.parcesportiullobregat.com

ALREDEDOR DE 70 
PROPUESTAS FORMATIVAS 
SIN SALIR DE LA CIUDAD
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ACTIVIDADES Y RUTAS SALUDABLES 
PARA MANTENERSE EN FORMA  
A CUALQUIER EDAD
Tener hábitos saludables y  
practicar ejercicio de forma regu-
lar son factores fundamentales 
para el mantenimiento de una 
adecuada calidad de vida. Para ello 
es importante la alimentación 
equilibrada y poder realizar ejer-
cicio apropiado para cada edad.

Para las personas mayores de 
Cornellà hay muchas alternativas 
para que puedan realizar actividades 
deportivas saludables, que además 
potencian el estado de ánimo y 

fomentan las relaciones interper-
sonales. Desde los servicios sociales 
se programan actividades de forma 
regular de estimulación y actividad 
física de todo tipo. Pero en los últimos 
años, se han impulsado nuevas 
opciones para desarrollar al aire libre 
y se han creado espacios y colocado 
aparatos pensados específicamente 
para promover la movilidad y practicar 
ejercicios de diferente intensidad. 

A lo largo de los diferentes 
parques y espacios públicos de 

la ciudad se pueden encontrar 
elementos para estar en forma, 
como circuitos saludables (en 
los parques de la Ribera, de Can 
Corts, del Canal de la Infanta y 
de Can Mercader), que incluyen 
aparatos de fitness con barandillas 
de seguridad; así como áreas 
con pedales. Asimismo, muchas 
de las actividades programadas 
en el “Vine a fer Esport Salut” se 
adaptan a la edad y capacidad 
de cualquier persona.

MUÉVETE Y PRACTICA 
DEPORTE PARA 
MEJORAR TU SALUD

EJERCITARSE POR TODA LA CIUDAD

ÁREAS DE EJERCICIOS

Avda. Baix L
lobregat / 

Ctra
. Sant B

oi

Avda. Baix L
lobregat / 

Francesc Layret

Parque de la Ribera

Plaza Extr
emadura

Avda. Salvador A
llende

Calle del Penedès

Parque de Can Mercader

Parque del C
anal de la In

fanta

Parque de Can Corts



RUTAS SALUDABLES

En los últimos años se han creado una serie de 
itinerarios de intensidad baja o moderada que recorren 
los barrios de la ciudad, y que se pueden realizar 
caminando, corriendo, haciendo nordic walking, 
etc. No hace falta ninguna preparación especial y 
además permite conocer los parques y el entorno 
natural de la ciudad. Existe una página web en la 
que se puede descargar la guia “Cornellà a peu”.

Son un total de cinco rutas: una por el barrio de 
Fontsanta, otra por el barrio Centre, una por el parque 
Agrario, otra por Sant Ildefons y otra, denominada  
Can Mercader o “del colesterol”, que transcurre  
por Can Mercader y la zona de la torre de la Miranda.

Descárgatela en este QR

VINE A FER ESPORT SALUT!

El Programa Vine a Fer Esport Salut! ya tiene en 
marcha las más de 200 actividades programadas 
desde enero y hasta abril de 2020. Se trata de 
propuestas de ejercicio físico y de salud al aire libre 
en diferentes parques y espacios públicos de Cornellà, 
todas ellas gratuitas y guiadas por un monitor para 
facilitar la actividad. El objetivo es promover una 
vida activa a nivel psicológico y social, encontrarse 
en mejores condiciones y disminuir el riesgo de 
enfermedades. Toda la información de horarios se 
puede encontrar en la web www.cornella.cat
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EJERCITARSE POR TODA LA CIUDAD

ÁREAS CON PEDALES

Avda. Sant Ild
efons / 

Avda. Salvador A
llende

Plaza del Pallars

Plaza de Catalunya

Parque de la Ribera

Calle del G
arra

f / 
Avda. República Argentin

a

Calle de Joan Arús / 
Calle de la Dàlia

Camp de les A
igües

Plaza de Francesc Layret

Plaza de la Figuera

Parque de Can Corts

Plaza de Gandesa

Plaza Josep Tarra
dellas



El nom de Cornellà és d’origen romà —Cornelianum—,  
i la primera referència escrita que tenim del nostre 
territori data del 980. En aquella època ja existia una 
església i una torre de defensa al mateix lloc que l’actual 
Castell. La ciutat va convertir-se en una important zona 
agrícola dominada pels masos fins al segle XIX, quan va 
arribar la industrialització acompanyada d’una important 
transformació urbana i social. 

De l’evolució de la ciutat al llarg de tot aquest 
temps en són testimoni 29 elements i 4 zones urbanes 
catalogades que formen part del patrimoni municipal. 
En aquestes pàgines fem menció dels més significatius: 
la seva evolució o recuperació i també els seus actuals 
usos. Us convidem a passejar entre ells i gaudir de  
la nostra història mil·lenària.

1. Columnes 
preromàniques 
(Segle X). Es creu 
que van pertànyer 
a una església 
paleocristiana que 
hi va haver entre els 
segles V i X on ara 
hi ha l’Ajuntament. 
Trobades l’any 
1928, avui 
presideixen 
l’accés a l’edifici 
consistorial.

Fontsanta- 
Fatjó

FONTSANTA-FATJÓ

Cornellà
Centre

Cornellà 
Riera

Ignasi Iglesias

EL PEDRÓ

CENTRE
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RIERA

1

5

Les Aigües7
10

Ct
ra

. d
’E

sp
lu

gu
es

Documentat des de 
1204, aquest castell 
amb acabaments gòtics 
fou centre d’una gran 
propietat agrícola fins a 
ben entrat el segle XX. 
Rehabilitat l’any 2000, 
acull l’Arxiu Històric i 
activitats culturals. 

2

4. Palau Mercader (Segle XIX).  
Joaquim de Mercader i Bell-lloc va 
fer construir aquest palau, el 1864, on 
hi havia el mas Oriol de l’Empedrat. 
D’aire romanticista, compta amb quatre 
torres octogonals i hi destaquen els 
merlets. Des del 1995 és museu públic. 

3

9

2. Castell de Cornellà 
(Segles XIII-XVII)

UN PASSEIG PER LA  
HISTÒRIA DE CORNELLÀ…

Ctra. de St. Joan Despí

Plaça de  
l’Església

3. Estació  
de la RENFE  
(Segle XIX)

Edifici construït l’any 1855, arran 
de la inauguració de la línia de 
ferrocarril Barcelona-Molins de 
Rei. Una de les tres estacions més 
antigues que es conserven a l’Estat. 

 Rubió

i Ors



SANT  
ILDEFONS

Sant Ildefons

Gavarra

LA GAVARRA

El Pedró
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Almeda

ALMEDA

4

8

Parc de  
Can Mercader

Ct
ra

. d
’E

sp
lu

gu
es

6

5. Fàbrica 
Fontanals i Suris 
(1897). Construïda 
a finals del s. XIX, 
aquest exemple 
de modernisme 
industrial va ser 
una de les més 
importants fàbri-
ques del tèxtil local.
Actualment acull 
el Citilab Cornellà. 

9. Cinema Titan (1926). Construït 
segons el projecte de l’arquitecte 
municipal Marín Espinosa, la 
seva torre circular —amb pinacle 
cobert amb pissarra— de vint 
metres d’alçada, mostra una clara 
vinculació al Noucentisme. 

Seu de la 
Biblioteca 
Marta Mata 
des de 2009. 

Av. Salvador A
lle

nde

6. Torre de la Miranda  
(1900). Obra de 
Jaume Gustà i Bondia, 
l’emblemàtica torre 
neo-mudèjar de planta 
hexagonal, la va fer 
construir Arnau de 
Mercader a finals del 
XIX com a mirador i 
observatori astronòmic.

7. Central de Bombeig 
d’Aigües de Barcelona 
(1903-1907). Joia del 
modernisme industrial, 
obra de Josep Amargós 
i Samaranch. Comprèn 
l’edifici, la gran xemeneia i 
els pous d’extracció d’aigua 
situats dins d’un extens 
parc. És seu del Museu 
Agbar de les Aigües.

8. Fàbrica Bagaria  
(1922-1925). Aquesta 
fàbrica tèxtil fou cons-
truïda per Modest Feu 
i Estrada amb detalls 
d’historicisme neome-
dieval i neomudèjar. 

En restauració,  
acollirà l’Escola  
Municipal de  
Música.

L’antiga església va ser 
destruïda durant Guerra Civil 
Espanyola. El 1940 es col·locava 
la primera pedra de la nova 
església, d’estil monumentalista 
i façana porticada amb 
rosassa amb vitralls.

10. Església de Santa Maria  
(1940-1948).

Dona a conèixer el 
patrimoni de la teva ciutat…

@queferacornella
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Encetem amb el 2020 les noves programacions 
culturals de la ciutat: Cornellà Escènica, Dissabte 
Familiar a les biblioteques, activitats de patrimoni… 
Cada setmana pots trobar moltes propostes gratuïtes 
i la resta amb importants descomptes si compres 
la teva entrada anticipada. Tota la informació d’oci i 
cultura de la ciutat s’actualitza setmanalment al portal 
www.queferacornella.cat. Si no vols perdre’t res, 

subscriu-te al butlletí del Què Fer a 
Cornellà o descarrega’t l’APP gratuïta 
al teu mòbil des d’aquest QR!

2020

CORNELLÀ ESCENA / CULTURA EN FAMÍLIA
 www.entradescornella.cat
 93 377 02 12 (Ext. 1462)
 Consulteu la web per a descomptes 
especials i abonaments.

L’AUDITORI&TEATRE / SALA2.CAT  
/ BERENEM A L’AUDITORI

 www.auditoricornella.com
 93 474 02 02 (Ext. 1307)
 Consulteu la web per a descomptes 
especials i abonaments.

 www.queferacornella.cat

DISSABTE 18 DE GENER 
MÉS+RIT+MES

 Biblioteca Central  12 h 
 Accés lliure (fins a omplir 

aforament)  A partir de 2 anys
DISSABTE FAMILIAR /  
Taller a càrrec de Percuriositat: 
percussions amb diferents 
instruments, materials i el propi cos per formar 
part d’una gran coreografia conjunta.

DIUMENGE 26 DE GENER
ITALIANO GRAND HOTEL

 L’Auditori  18 h  12 € 
(anticipada)  A partir de 6 anys
BERENEM A L’AUDITORI /  
Un personatge solitari renta, 
planxa i somnia entre els 
llençols d’un hotel, en un espai 
fosc però ple de sentiments.

DIUMENGE 2 DE FEBRER
HAI, LA PESCADORA DE SOMNIS

 Auditori de Sant Ildefons  12 h  
 5,25 €  A partir de 3 anys

TEATRE FAMILIAR / Un conte 
indígena amb màgia, teatre visual i 
d’objectes. De la Cia. Gira Màgic.

DIUMENGE 16 DE FEBRER 
THE MAGIC SHOWMAN

 L’Auditori  18 h  12 € (anticipada)
BERENEM A L’AUDITORI / El Mag Marín presenta 
un còctel explosiu amb humor, música i màgia.

SORTIR EN FAMÍLIA 

VENDA D’ENTRADES

THE MAGIC SHOWMAN

GAUDEIX DE L’OFERTA
CULTURAL DE LA CIUTAT

ACTIVITATS FAMILIARS
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DISSABTE 8 DE FEBRER
SANTI CAMPOS & HEREDEROS 
EN CONCERT

 Sala Ramon Romagosa  22 h  10,50 € (anticipada)  
MÚSICA / Santi Campos presenta el seu projecte “La 
Alegría”, un treball arriscat, personal, magnífic i coherent.

DIVENDRES 14 DE FEBRER 
FUM, FUM, FUM

 Sala2.cat de L’Auditori  
 21 h  12 € (anticipada)

TEATRE / Triangle Teatre presenta 
aquesta obra, amb text de Jordi 
Sánchez, que ens parla de costums, 
tradicions i pànic als canvis.

DISSABTE 15 DE FEBRER
A BA LIVE TV

 L’Auditori  21 h  15 € (anticipada)
MÚSICA / Tribut a Abba a càrrec d’ABBA Live TV, amb 
una posada en escena impactant i molt divertida. 

DIUMENGE 16 DE FEBRER 
NUEVA YORK EN 
UN POETA, AMB 
ALBERTO SAN JUAN 

 Sala Ramon Romagosa 
 19 h  10,50 €

TEATRE / Viatjarem amb Lorca  
de Granada a Nova York i 
l’Havana, a través del jazz i el 
son (interpretat en directe). 
Amb Alberto San Juan 
com a actor i director.

MÚSICA I TEATRE

FINS AL 29 DE MARÇ
OSSOS. UN VIATGE  
A L’ÈPOCA MEDIEVAL 
DE LA MÀ DE 
L’ANTROPOLOGIA FÍSICA

 Museu Palau Mercader
EXPOSICIÓ / Coneix com vivien a l’època medieval a 
través de l’estudi de les restes d’esquelets localitzades 
en jaciments arqueològics dels segles VIII al XV.

DEL 6 DE FEBRER A L’1 DE MARÇ
INDESTRUCTIBLES

 Castell de Cornellà
EXPOSICIÓ / Mostra 
fotogràfica que forma part 
d’un projecte transmèdia: 
històries traumàtiques de 
nens africans… De la mà 
d’Alfons Rodríguez, fotògraf, i 
Xavier Aldekoa, periodista. 

DIUMENGE 9 DE FEBRER
PLANETARI: EL CEL  
MEDIEVAL DE CORNELLÀ

 Museu Palau Mercader  
 11, 11.45 i 12.30 h  
 A partir de 8 anys

ACTIVITAT FAMILIAR / Us heu parat 
a pensar quin era el cel que veien 
els nostres avantpassats de Cornellà 
al segle X? Quins estels podien 
observar? A càrrec d’Explora 360º.

DIUMENGE 16 DE FEBRER
TALLER DE CARNESTOLTES: 
POSA’T EL BARRET!

 Museu Palau Mercader  D’11 a 13 h  A partir de 5 anys
TALLER FAMILIAR / Celebra el 25è aniversari del Museu 
Palau Mercader creant un barret d’època inspirat en 
els que portaven els últims comtes de Bell-lloc.

PATRIMONI CULTURAL

A BA TV LIVE

VISITES GUIADES A  
LA PLANTA NOBLE  
DEL MUSEU PALAU 

MERCADER
Diumenges a les 12 h  

i dimecres a les 17 h



–EL NADAL EN IMATGES–
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El Campament 
Oriental

14a edició de la Mostra  
de Pintors

El Mag Maginet i els nens  
fan especial el Nadal

El conte de Nadal,  
per somiar i llegir

Figures de llums

Nit de Reis 2020, la il·lusió



Cursa de Reis solidària 2020

El Laboratori del Mag 
Maginet ha tornat a obrir  
les seves portes

Festa de Nadal de la Gent Gran

La Dona dels Nassos  
per acomiadar l’any
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La Cavalcada va omplir de màgia la ciutat

Arribada dels Reis al Parc del Canal de la Infanta
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PER MOLTS ANYS!

El dilluns 27 de gener s’obren les inscripcions per 
participar al Concurs de Comparses del Carnaval 
2020 i acompanyar el rei Carnestoltes en la seva Gran 
Cercavila de disfresses, festa i disbauxa pels carrers 
de la ciutat. El termini finalitza el 14 de febrer. 

Per apuntar-s’hi cal presentar el full d’inscripció 
(que es pot descarregar a la web municipal 
www.cornella.cat) a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
amb cita prèvia (https://citaprevia.cornella.cat/), de 
dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h i de 16.30 a 
19 h. Tal com marca la normativa, en certs casos, caldrà 
acompanyar la sol·licitud de més documentació, per 
la qual cosa és convenient consultar atentament la 
informació que trobareu a la web de l’ajuntament, o,  
en cas de dubte, dirigiu-vos al departament de Cultura. 

APUNTA’T A LA RUA DE CARNAVAL 
El Concurs de Comparses tindrà 
lloc el dissabte 22 de febrer a 
les 18 h. Començarà al carrer 
Bonestar a l’alçada de plaça de 
Catalunya, i seguirà per l’avinguda 
de Sant Ildefons, avinguda de la 
República Argentina, carrer de 
Mossèn Andreu fins arribar 
de nou a la plaça de Catalunya.

PER MOLTS ANYS!

Cecilio Jiménez López va fer  
100 anys el mes de desembre

JORNADES SOBRE DIFICULTATS ESPECÍFIQUES 
D’APRENENTATGE A CORNELLÀ

El 14 de desembre, l’AFDA Catalunya  
(Associació de Famílies amb nens 
i nenes amb dificultats d’apre-
nentatge), amb seu a Cornellà, 
va organitzar unes Jornades 
Formatives sobre Dificultades 
Específiques d’Aprenentatge (DEA) 
al Centre Cívic de Sant Ildefons.

A les Jornades hi van participar 
prop de 120 persones, entre 

famílies, docents i professionals 
especialitzats que, juntament amb 
els ponents i el Síndic de Greuges 
de Cornellà, van analitzar les DEA.

Els ponents van parlar, entre 
d’altres temes, de la normativa 
específica en aquest tipus de 
dificultats, de la importància de la 
detecció precoç de la dislèxia, o de 
com oferir una resposta educativa 

inclusiva a l’alumnat amb DEA per 
a aconseguir l’accés, la participació 
i l’èxit educatiu de tots i totes. 

L’AFDA es va crear a l’any 
2014 i té com a objectiu principal 
la sensibilització i la formació 
en les dificultats específiques 
d’aprenentatge, tant per a les 
famílies com per als professionals, 
amb la finalitat de donar resposta 
a la millora i accessibilitat a 
recursos educatius, així com 
vetllar per la defensa dels drets 
dels menors. Actualment, forma 
part de la Junta de la FEDIS 
(Federació Espanyola de Dislèxia) 
i el seu àmbit d’actuació és 
Catalunya i l’estat espanyol.

Contacte: info@afdacat.org 
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Si vols rebre setmanalment informació  
de Cornellà, subscriu-te al butlletí 

L’EQUIP DE TRAM DONA 10.000 €  
AL PROJECTE ‘1.000 I UNA NINEKA’

Estigues al dia de totes les novetats,
activitats i notícies de la teva ciutat!

Cornellà al diaCornellà al dia

Cada any, TRAM vincula la seva 
felicitació de Nadal a una causa 
solidària. Són els treballadors 
i treballadores del tramvia els 
que proposen els projectes al 
seu Departament de Responsa-
bilitat Socia, que posteriorment 
sotmet a votació de la plantilla les 
iniciatives presentades. Enguany, 
una de les conductores de la 
xarxa del Trambaix va proposar 
el projecte “1.000 i una Nineka, 
ni un nen amb càncer”, que 
impulsa la veïna de Cornellà Maria 
Rascón, i va resultar guanyador. 

Amb l’objectiu de donar suport al 
projecte solidari, TRAM fa una dona-
ció de 10.000 euros i contribueix  
al coneixement de la iniciativa 
mitjançant la seva felicitació de 
Nadal, un vídeo que s’emet al canal 
de televisió de la xarxa del tramvia.

Amb la donació s’ha decidit 
finançar un ultracongelador per 
al laboratori de càncer infantil de 
Sant Joan de Déu. Aquest nou 
equipament permetrà congelar 
mostres de teixits de forma ràpida 

de cara a la criopreservació o 
incorporació al banc de tumors 
pediàtrics del laboratori, que 
ofereix la possibilitat de seqüenciar 
el seu genoma i identificar 
noves vies d’investigació. 

El projecte 1.000 i una Nineka 
compta amb un gran suport a 
Cornellà, on hi ha més de 45 

ninekaires, dones voluntàries que 
confeccionen, exposen i venen en 
cada edició més de mil ninekes 
com a símbol dels 1001 infants 
que es diagnostiquen de càncer 
cada any. Des de la seva posada 
en marxa, ara fa 10 anys, han 
recaptat al voltant de 60.000 euros.

PER MOLTS ANYS!
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En diciembre se aprobaron las ordenanzas fiscales que 
regulan los impuestos, tasas y precios públicos en Cornellá, 
que para 2020 suponen una subida generalizada. Si bien es 
cierto que llevan años congeladas a consecuencia de la crisis, 
el gobierno municipal considera que es hora de aumentarlas 
para financiar los servicios de la ciudad. Podemos Cornellá 
ha votado EN CONTRA de esta subida. Estando de acuerdo 
en que hay que recaudar vía impuestos para poder dar 
servicio a la ciudad, en nuestra opinión hay otras vías para 
cubrir estos servicios que no necesariamente tienen que 
obtenerse a través de este incremento. Más aún cuando las 
ayudas para el pago del IBI tienen un umbral muy bajo y 
pocas familias acceden a ellas a pesar de estar en situación 
difícil. La subida de impuestos no diferencia entre rentas bajas 
y rentas muy elevadas, supone una merma en el bolsillo de 
quien menos recursos tiene y no son impuestos progresivos 
porque no van en función de los ingresos. Perjudica 
también a los propietarios vehículos “contaminantes” que 
pese a no poder circular por una amplia zona, pagan igual 
que los que no se ven afectados. Es cierto que sube algo 
más a empresas y grandes superficies, pero consideramos 
insuficiente el impuesto sobre multinacionales y bancos que 
ocupan nuestro espacio público con armarios de telefonía, 
los cajeros que ahora son exteriores (que además, algunos 
provocan colas, inseguridad y suciedad). Calles llenas de 
cables eléctricos colgando, postes de electricidad, torres de 
alta tensión cuyo alrededor queda inservible. También bajo 
nuestro suelo, tuberías y canalizaciones. En definitiva, la 
ocupación de nuestro espacio público por parte de bancos 
y empresas de suministros con un ínfimo coste en relación 
con sus enormes beneficios. Hay una larga lista de proyectos 
no necesarios ni urgentes donde poder recortar y formas 
de recaudar desde el ahorro. No se entiende que suban los 
impuestos por encima de la subida de salarios y pensiones. 
Se argumenta para justificar esta subida, la necesidad de 
dinero para políticas sociales cuando no hay proyecto ni 
aumento significativo en el presupuesto de esta área para 
2020. Justamente los servicios sociales son desde hace años, 
insuficientes y junto con la limpieza, los que generan más 
quejas y poca esperanza de ser solucionadas en el próximo 
año. Estamos seguras de que este aumento de impuestos no 
va a ser proporcional a la mejora de la atención y los servicios 
en Cornellá y se nos haría muy difícil explicar esta subida a 
la ciudadanía ya que no afecta de la misma manera a quien 
tiene un buen sueldo que a quien sobrevive con un salario 
o pensión precaria y que no puede recibir ayudas porque 
se pasa del límite a veces por muy poco. Al final, siempre 
acaba pagando más el que menos tiene en un sistema en el 
que las ayudas son insuficientes. Para más info. contacta con 
podemcornella@gmail.com

Cada vez más, se muestra en nuestra sociedad un mayor respeto 
hacia los animales de compañía. Existe una parte importante de 
la ciudadanía que considera a su mascota un miembro más de 
la familia. Sabemos que, converger en espacios con animales 
de compañía y personas, puede generar controversias. Pero 
desde Ciutadans, también somos conscientes de que si Cornellà 
contara con una oferta importante de establecimientos públicos 
y privados que admitieran mascotas, sus opciones sociales y 
beneficios se incrementarían. Ante este fenómeno, desde las 
Administraciones Públicas debemos satisfacer esa necesidad 
que vive nuestra sociedad. Dar respuesta a las personas que 
solicitan que su mascota les pueda acompañar cuando acude a 
la administración, a comercios de hostelería, tiendas, hoteles. etc. 
Por este motivo, es necesaria la actualización de la ordenanza 
general de convivencia ciudadana sobre la presencia de animales 
en la vía pública o establecimientos públicos. En el pasado 
pleno de diciembre, Ciutadans pedimos al equipo de gobierno 
que analice la posibilidad de autorizar el acceso de animales 
domésticos en edificios públicos de la administración local que no 
supongan riesgo, así como las acciones necesarias para adaptar e 
incrementar los espacios públicos a los principios del “Pet Friendly”. 

Por otra parte, Ciutadans presentamos una moción para 
mejorar el acceso de los ciudadanos a la información respecto 
a las mociones, ruegos y preguntas que los grupos políticos 
municipales presentamos en los plenos. Las mociones son el 
principal instrumento político para elevar propuestas y someterlas 
a debate y votación. Pues bien, ante esta propuesta el único partido 
que votó en contra fue el PSC. ¿Dónde queda el gobierno abierto 
del que tanto presumen? Incrementar la transparencia y facilitar las 
herramientas para el acceso a la información en la gestión pública 
es una condición necesaria de un gobierno abierto. 

Tambien, en el Pleno de diciembre, Ciutadans votamos en 
contra de la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales 
para 2020. Nuestra posición es contraria a aumentar la presión 
fiscal a los vecinos de Cornellà, que veremos como nos suben 
el IBI y otros impuestos directos, pagando más tasas y precios 
públicos. En el actual contexto económico, es incongruente 
que las administraciones sigan exprimiendo al ciudadano a 
base de subir la carga impositiva. 

Finalmente, Ciutadans seguiremos este nuevo año 2020 
presentes en todos los barrios de la ciudad con nuestras carpas 
informativas, escuchando de cerca a los vecinos sobre sus 
propuestas, problemáticas y quejas. El Grupo Municipal de 
Ciutadans tiene en el eje de su política a los cornellanenses, 
mejorar su calidad de vida, crear espacios de encuentro e 
implementar un modelo de ciudad moderna, inteligente, 
sostenible y generadora de oportunidades.

Podéis contactar con el Grupo Municipal en el Despacho 
Municipal en Can Vallhonrat y en el correo electrónico: 
ciutadans@aj-cornella.cat.

SUBIDA DE IMPUESTOS: ¿PAGAR 
MÁS O GESTIONAR MEJOR?

MÁS DERECHOS,  
MENOS IMPUESTOS

MARI CARMEN LÓPEZ 
Grup Municipal  
de Podemos

ISMAEL CIURANA 
Grup Municipal
de C’s
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Iniciem un nou any en què la investidura de Pedro Sánchez i 
l’abstenció d’Esquerra Republicana facilitant-la, han marcat  
els primers dies.

L’acord assolit entre Esquerra Republicana i el PSOE suposarà 
la creació d’una Mesa de negociació entre el govern espanyol 
i el govern de la Generalitat per abordar amb absoluta llibertat i 
sense vetos el conflicte polític entre Catalunya i l’estat. Qualsevol 
acord que pugui sortir d’aquesta Mesa serà sotmès a consulta 
de la ciutadania de Catalunya, que tindrà sempre la darrera 
paraula sobre el futur del nostre país. Esquerra Republicana ha 
aconseguit un instrument inèdit per abordar el conflicte des 
del diàleg i el posa de manera immediata al servei del país i 
del Govern de la Generalitat, que serà qui podrà defensar en 
aquesta Mesa el dret a l’autodeterminació i l’amnistia. Uns drets 
i unes reivindicacions que Esquerra sempre ha defensat arreu. 
Hem aconseguit allò que vam defensar en campanya: que 
si teníem la força suficient, forçaríem una negociació sobre 
el conflicte polític amb l’estat. I materialitzem així el que la 
ciutadania va exigir a les institucions: “sit and talk”, seure i parlar.

L’acord és de gran importància perquè per primera 
vegada el PSOE –i, de retruc, el govern espanyol– reconeix 
que ens trobem en un conflicte de naturalesa política 
entre Catalunya i l’estat. I que cal iniciar una via política per 
arribar a una solució democràtica. És una oportunitat que 
cal aprofitar. I fer-ho no implica, en cap cas, renunciar als 
nostres objectius, ni tampoc a cap altra via democràtica 
i pacífica per aconseguir-los si aquesta no prospera.

Negociar és una part essencial de la política i les 
negociacions es fan entre adversaris polítics. No som ingenus. 
Mantenim el nostre escepticisme perquè el PSOE no ha donat 
encara prou mostres de credibilitat, tenim molt clar que el PSOE 
és un dels responsables del 155 i de la repressió que continuem 
patint. Però tot i així, creiem que és una oportunitat per a 
l’independentisme, i que activar la via política és imprescindible. 

El pacte ha desfermat la dreta espanyola, però també 
la catalana i part de l’independentisme, amb odi, joc brut i 
atacs a les xarxes. Podem entendre els dubtes i les crítiques 
de moltes persones a aquest pacte, podem discrepar i opinar 
de diferent manera, però titllar-nos de botiflers i traïdors i 
atiar el foc de l’odi no ajuden a enfortir la tant reclamada 
unitat ni l’independentisme. Aprofitem l’oportunitat que 
ens dóna aquest pacte per condicionar al PSOE i avançar 
en qüestions concretes. Pot ser que la negociació no 
obtingui els fruits esperats, però és un camí que s’ha de 
recórrer, s’han d’esgotar totes les vies possibles i anar-nos 
enfortint amb cada pas. Aquest acord no és el final de res, 
sinó una petita fita en el camí de la llibertat del nostre país. 
I nosaltres no deixarem mai de treballar fins assolir-la.

Nuestra ciudad, con su transformación paulatina, nos brinda 
más posibilidades para poder vivir en ella de manera saludable.

Mediante el proyecto estratégico Cornellà Natura, 
calles, plazas y parques se convierten en el medio capaz de 
hacernos disfrutar de mayor calidad de vida. El entorno urbano 
entendido como un espacio en el que todas las acciones se 
centran en mejorar la sostenibilidad y la salud pública.

Cornellà Natura se sustenta sobre programas cuyo objetivo 
persigue la reducción de la contaminación ambiental, térmica 
y acústica, la naturalización del territorio y el fomento de la 
actividad física en toda su dimensión, especialmente la social. 

En cada uno de estos retos hallamos intervenciones de 
gobierno concretas para avanzar en la consecución de los 
objetivos planteados.

Actuaciones como la pacificación de calles y avenidas 
(“Domingo sin coches”) convirtiendo las calzadas en 
vías preeminentes para peatones, acompañadas de una 
racionalización del tráfico o de la implantación de tramos 
mejorados para el uso de las bicicletas y similares. Todo ello con 
aplicación a normativas específicas que regulan y fomentan 
su uso u otras de ámbito más general como la entrada en 
vigor, en enero, de la zona de bajas emisiones que repercuten 
favorablemente en un doble sentido: por un lado, ayudan a 
reducir todo tipo de contaminación e incrementan la capacidad 
de disfrutar de la urbe desde una dimensión humana y vital.

De estos logros se despliegan otros tantos proyectos 
que facilitan la movilidad peatonal y la práctica física: la 
implantación de itinerarios para pasear o descubrir la ciudad 
andando (desde las rutas del “Cornellà a pie” hasta los 
“Caminos escolares”), la recuperación de los “Caminos rurales” 
que nos conectan al medio natural más cercano como es el 
rio o la posibilidad de jugar en familia en entornos libres de 
coches e incrementar el potencial urbano para desarrollar 
en cualquier lugar, adaptando zonas deportivas al aire 
libre, nuestro derecho a practicar ejercicio en el lugar que 
habitamos (“Esport Salut” y “Esport Social”).

Objetivos que deben acompañarse de medidas 
urbanísticas que conviertan los distintos espacios públicos 
donde desarrollar esta actividad en entornos seguros, dotados 
de herramientas que permitan garantizar dichas prácticas 
(App Seguridad Ciudadana, la eficiencia lumínica, una mejor 
red de transporte…) y al alcance de todas las posibilidades.

La ciudad del futuro será una ciudad verde. Pero el 
presente requiere medidas que la transformen en el medio 
saludable que merecemos. Como recoge la Organización 
Mundial de la Salud la ciudad natural nos ayuda a reducir el 
estrés, alargar nuestra esperanza de vida para poder vivirla en 
un mejor estado de salud general y mental.

Ya sabéis: nos podéis encontrar en psc@aj-cornella.cat,  
¡nos vemos por la ciudad! 

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

COMPROMÍS I SOLUCIONS 
POLÍTIQUES CORNELLÀ, CIUDAD SALUDABLE

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC
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LES AULES D’ESTUDI SERAN 
OBERTES FINS EL 9 DE FEBRER
Estudiar en un ambient tranquil i còmode en època 
d’exàmens és una de les finalitats de les Aules 
d’Estudi de Cornellà. Fins al 9 de febrer els estudiants 
podran triar entre les aules habilitades al C. C. Joan 
N. García-Nieto, la biblioteca Marta Mata i el Centre 
Cívic de Sant Ildefons. L’horari d’obertura és: divendres, 
de 20 a 24 hores, i dissabtes i diumenges, de 10 a 
14 h i de 16 a 24 h, excepte el Centre Cívic de 
Sant Ildefons, que només obre el cap de setmana. 
També es pot utilitzar l’altra aula oberta tot l’any 
al Citilab, cada dia de la setmana, les 24 hores.

GENER/ 
FEBRER
http://agenda.cornella.cat

JA A LA VENDA ENTRADES 
DEL CORNELLÀ ESCÈNICA 
Les entrades de la nova programació del Cornellà 
Escènica són a la venda, no et quedis sense la 
teva! La música de Manel, Egon Soda, Anthus, o les 
interpretacions d’Alberto Sanjuan, Àurea Márquez, 
Clara Segura, Bruno Oro, Ramon Madaula, Joan 
Pera, Josep Maria Pou… trobareu totes aquestes 
opcions a les noves programacions de teatre 
i música de l’Ajuntament de Cornellà i de 
L’Auditori per al primer semestre de 2020.
http://www.queferacornella.cat/entrades/

NOVES ACTIVITATS A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES
2020 s’inicia a la Xarxa de Biblioteques de Cornellà amb 
propostes per a tota la família. Es tornen a programar 
les tardes de contes i tallers per als més petits el 
dimecres i el divendres, a les 18 h a les tres biblioteques. 
També comença l’activitat dels clubs de lectura i els 
“dissabtes familiars”. Presentacions de llibres, xerrades, 
converses en anglès, exposicions i moltes propostes més 
omplen cada mes aquests equipaments municipals.
Consulta tota la informació a  
https://biblioteques.cornella.cat/

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

2020: UN GOVERN VALENT I 
COMPROMÈS SOCIALMENT

Iniciem el 2020 amb un nou govern progressista a l’Estat, 
el primer govern de coalició des de la restauració de la 
democràcia. S’obre una nova etapa d’esperança i il·lusió que 
ha de deixar enrere una dècada de retallades i incertesa.

Malauradament aquest govern format per PSOE i Unidas 
Podemos - En Comú Podem, no ho tindrà gens fàcil. El debat 
d’investidura ja ens ha mostrat que l’oposició de la dreta i 
l’ultra-dreta serà ferotge i deslleial. En qualsevol país democràtic 
l’oposició desitjaria sort i encerts, des de la discrepància, desitjant 
el millor pel país. Però a Espanya la dreta encara no ha paït 
que el país no és seu, que les institucions democràtiques i els 
procediments s’han de respectar també quan ells no governen i 
que la pluralitat no és debilitat, és riquesa. 

La dreta espanyola reclama un govern “constitucionalista” 
fent servir aquest terme de forma buida i fins i tot demagògica. 
Perquè la Constitució només la recorden per allò que els 
hi interessa. La gent comuna i treballadora de ciutats com 
Cornellà reclamem un govern realment “constitucionalista”, 
és a dir, que es comprometi a fer complir l’article 47 de la 
Constitució, aquell que diu que “tots els espanyols tenen dret 
a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics 
promouran les condicions necessàries i establiran les normes 
pertinents per tal de fer efectiu aquest dret”.

Sí, volem un govern compromès en fer complir la 
Constitució, també l’article 45 quan reconeix el dret de tots 
els espanyols i les espanyoles a gaudir d’un medi ambient 
adequat, el 43 que reconeix el dret a la protecció de la 
salut o el 27 que reconeix el dret a l’educació. En tot això 
volem un govern radicalment “constitucionalista”. Per tot 
això esperonem el nou executiu a portar a terme els acords 
programàtics assolits en la direcció de la transformació 
social, ecològica i feminista que Espanya necessita després 
d’anys de retallades i retrocés social. Els ciutadans i les 
ciutadanes de municipis com Cornellà necessiten les mesures 
anunciades com la derogació de la reforma laboral, una nova 
política d’habitatge, un bon finançament per a les polítiques 
de dependència o garantir unes pensions justes. També caldrà 
una reforma fiscal perquè pagui més qui més té, i treballar 
per reduir la bretxa salarial o altres mesures com equiparar els 
permisos de paternitat i maternitat.

Efectivament reclamem un govern valent, compromès 
amb la justícia social, que a partir de la intervenció pública 
i la regulació dels mercats protegeixi els drets socials de 
la ciutadania i generi noves oportunitats impulsant una 
transició cap a una economia social, verda i feminista. 

Recorda que pots interactuar amb nosaltres per construir 
la Cornellà del futur entre totes, en comú! Xarxes socials 
Twitter, Facebook i Instagram: @catcomucornella / 
Web: www.encomucornella.org



BREUS
APUNTA’T AL PELL! 
Si tens entre 8 i 16 anys pots fer una 
activitat que combina tallers culturals 
amb activitat esportiva: cuina, màgia, 
teatre, activitats aquàtiques, futbol, 
handbol o zumba, entre d’altres. El 
#PELLteens ofereix un programa 
variat d’activitats per a les tardes de 
dilluns i dimecres entre 17 i 18.30 h. 
Més informació i inscripcions a: 
www.parcesportiullobregat.com

MÀGIA I TEATRE
L’Auditori de Sant Ildefons programa per al 
diumenge 2 de febrer, a partir de les 12 h,  
un espectacle familiar. Es tracta de la 
posada en escena de “Hai, la pescadora 
de somnis”, de la companyia Gira Màgic. 
Un espectacle amb màgia i teatre visual 
i d’objectes recomanada per a infants 
a partir de 3 anys. Preu: 5,50 euros.

HISTÒRIA DE CORNELLÀ’,  
NOU CICLE A LA XBC
El 21 de gener, a partir de les 19 h, a la 
sala Titán de la biblioteca Marta Mata, 
s’inicia un cicle de xerrades per tractar 
temes de la història recent de Cornellà. 
La primera xerrada aprofundirà en l’àmbit 
del desenvolupament de la pagesia i 
l’agricultura a la ciutat. La conferència 
anirà a càrrec de Joan Fernández. 

VISITA TALLER A  
L’EXPOSICIÓ ‘OSSOS’
Si t’atrau l’antropologia física i forense, 
t’esperem a la visita/taller que es 
farà entorn de l’exposició “Ossos”, 
al Museu Palau Mercader, el 2 de 
febrer, a partir de les 12 h. Tindrem 
l’oportunitat de parlar d’antropologia i 
de poder manipular directament restes 
paleoantropològiques. Cal inscripció 
prèvia. Informació i reserves: 93 474 51 35
(de dimarts a divendres de 10 a 14 h).

MERCAT DE PAGÈS CADA 
DIUMENGE A CAN MERCADER
Cada diumenge, de 10 a 14 h, Cornellà 
acull al parc de Can Mercader un Mercat 
de Pagès, una iniciativa que apropa fruites 
i hortalisses de temporada de productors 
locals a la ciutadania del municipi. 

DISSABTE FAMILIAR:  
MISSIÓ SETCIÈNCIES 
Un viatge màgic pel fascinant món de la 
ciència! Espectacle que té per objectiu 
despertar l’interès i la curiositat dels infants 
per tot allò que envolta l’apassionant 
món de les ciències a partir d’una barreja 
d’històries d’espies amb ciència-ficció. A 
càrrec de Ruskus Patruskus. A la biblioteca 
Marta Marta, a les 12 h, el 25 de gener.

VISITA GUIADA AL RIU
El 8 de febrer es reprenen les visites guiades 
al riu Llobregat. En aquesta ocasió és 
una visita taller dirigida a públic familiar 
(infants a partir de 10 anys) per descobrir 
la biodiversitat del riu a través dels rastres 
dels animals. Més informació i reserva a: 
medi_ambient@aj-cornella.cat  
o truqueu al 93 475 87 18.

LA RE-PARADA: ASSESORAMENT 
EN REPARACIÓ DE BICICLETES 
Porta la teva bicicleta i posa-la a punt 
o fes les reparacions necessàries amb 
l’ajuda d’un tècnic especialista que 
t’assessorarà. Aquest taller es farà el 12 de 
febrer, a partir de les 17 h. La Re-Parada 
està ubicada al carrer Catalans, 70.

DISSABTE FAMILIAR:  
FORMIGUES A LA CUINA 
Dissabte, 8 de febrer, a les 12 h, a la 
sala infantil de la biblioteca Central, 
nens i grans podran gaudir d’un 
espectacle interactiu a càrrec de la 
Genovesa Narratives Teatrals.

DIARI

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Guàrdia Urbana de Cornellà
Rubio i Ors, 65 (Edifici Can Gaya)  
T. 93 377 14 15 (24 h)

Mossos d’Esquadra
Travessera, 11 
T. 93 255 36 00

Descarrega l’APP  
de Seguretat 
Ciutadana

 900 900 120 Atenció 24 h

 112 Emergències

Centre d’Informació  
i Recursos per a les Dones
Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18  
T. 93 474 28 41  
Dilluns a dijous: de 9 a 13  
i de 15.30 a 18.30 h 
Divendres: de 8 a 15 h
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18/01/20 

Espectacle a la BCC: 
Més-Rit+Mes
25/01/20

Dissabte Familiar 
a la Marta Mata
02/02/20

Visita taller a 
l’exposició “Ossos”
06/02/20

Inauguració de la 
mostra “Indestructibles”
08/02/20 

Visita guiada al riu
09/02/20

Planetari al Museu 
Palau Mercader
15/02/20

Tribut a A BA 
a L’Auditori
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ESCOLTA LA TEVA RÀDIO
www.radiocornella.cat

 @radiocornella



L’1 de GENER comencem
A CANVIAR D’HÀBITS

Aprofita els avantatges
de la T-verdai zbe.barcelona  / 930 333 555 /

TRANSPORT
PÚBLIC 
EFICIENT I
SOSTENIBLE

L’1 de gener de 2020 entra en vigor la ZBE Rondes de Barcelona, una mesura per lluitar 
contra la contaminació de l’aire i protegir la salut de les persones. Fer servir el transport 
públic és la manera més eficient i sostenible de desplaçar-se per la ZBE Rondes BCN. L’àrea 
metropolitana forma una gran xarxa interconnectada, amb cinc grans modes de transport 
públic (bus, metro, TRAM, Rodalies i FGC). A més, els 36 municipis de l’àrea disposen de 
la tarifa metropolitana, a preu d’una zona tarifària, i diversos aparcaments d’enllaç amb el 
transport públic (park & ride). Si desballestes el teu vehicle contaminant i no te’n compres 
cap de nou, podràs gaudir de 3 anys de transport públic gratuït amb la T-verda.
Els vehicles sense distintiu ambiental de la DGT no podran circular per la ZBE Rondes de 
Barcelona els dies feiners, de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.00 hores. Informa-te’n.
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