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EL CAMBIO CLIMÁTICO  
ES COSA DE TODOS

En Cornellà, hace tiempo que estamos notando el 
efecto del cambio climático y este Ayuntamiento 
también lleva tiempo trabajando a favor del medio 
ambiente y de la necesidad de preservar nuestros 
espacios naturales. Desde hace cuatro de años, se 
inició el proyecto Cornellà Natura a través del cual 
estamos reforestando la ciudad y creando nuevos 
núcleos verdes que ayuden a limpiar el ambiente y 
que pacifiquen nuestros espacios urbanos. Desde el 
pasado 2019 llevamos a cabo la recogida selectiva 
puerta a puerta en una parte del sector comercial. 
Desde este pasado mes de enero, Cornellà forma parte 
de la Zona de Bajas Emisiones y justamente este mes, 
la ciudad acoge el primer Congreso Internacional del 
Plogging. Pero sin embargo, debemos hacer más.

La Unión Europea ha marcado unos objetivos 
climáticos que pasan por reciclar la mitad de todos 
nuestros residuos. Éste es un tema que me preocupa 
especialmente ya que nuestra ciudad aún está bastante 
lejos de este porcentaje. Somos una de las ciudades 
metropolitanas que menos residuos generamos, 
pero también somos una de las localidades del 
entorno de Barcelona con los índices más bajos de 
recogida selectiva. Es importante que la ciudadanía 
se comprometa con la importancia de reciclar. Este 
Consistorio está trabajando para concienciar a más 
personas y para mejorar nuestro sistema de recogida 
de basuras. Pero todos nuestros esfuerzos serán 
insuficientes si las personas no se ponen manos a 
la obra en la mejora de nuestro medio ambiente.

A Cornellà, ja fa temps que notem l’efecte del canvi 
climàtic i aquest Ajuntament també porta temps 
treballant a favor del medi ambient i de la necessitat 
de preservar els nostres espais naturals. Des de fa 
quatre anys, hem iniciat el projecte Cornellà Natura 
a través del qual estem reforestant la ciutat i estem 
creant nous nuclis verds que ajuden a netejar l’ambient 
i que pacifiquen els nostres espais urbans. Des del 
passat 2019 portem a terme la recollida selectiva 
porta a porta en una part del sector comercial. Des 
d’aquest mes de gener, Cornellà forma part de la 
Zona de Baixes Emissions i justament aquest mes, 
la ciutat acull el primer Congrés Internacional del 
Plogging. Però tot i això, hem de fer més coses.

La Unió Europea ha marcat uns objectius climàtics 
que passen per reciclar la meitat de tots els nostres 
residus. Aquest és un tema que em preocupa 
especialment perquè la nostra ciutat està encara força 
lluny d’aquest percentatge. Som una de les ciutats 
metropolitanes que menys residus produïm, però també 
som una de les localitats de l’entorn de Barcelona 
amb uns índex de recollida selectiva més baixos. És 
important que la ciutadania es comprometi amb la 
importància de reciclar. Aquest Consistori està treballant 
per a conscienciar a més persones i per a millorar el 
nostre sistema de recollida d’escombraries. Però tots els 
nostres esforços seran insuficients si les persones no 
es posen a la feina de millorar el nostre medi ambient. 

L’alcalde
Antonio Balmón



¿SABÍAS QUE… UNA PERSONA NECESITA 13.455 LITROS DE AGUA 

CORNELLÀ DEBE RECICLAR  
EL 55% DE TODOS SUS  
RESIDUOS EN EL 2025

La Unión Europea ha marcado 
unos objetivos medioambientales 
que deben cumplir todos los 
municipios miembros. Si estos 
objetivos no se cumplen, los 
ayuntamientos serán sancionados 
económicamente. Lo que 
pide Europa es que se consiga 
reciclar el 55% de todos los 
residuos municipales en el 
año 2025, ampliando esta cifra 
progresivamente hasta llegar al 
55% en el año 2025 y al 60%, para 
el 2030. En este sentido, Cornellà 
está aún lejos de alcanzar estos 
objetivos de sostenibilidad. 

Nuestro municipio es una 
de las localidades que menos 
residuos genera de toda el Área 
Metropolitana de Barcelona. 

Concretamente, en Cornellà cada 
ciudadano y ciudadana produjo 
1,12 kilos de residuos al día durante 
el 2018. Esta cifra está por debajo 
de la media metropolitana, que 
se situó en una producción de 
residuos de 1,3 kg por habitante 
al día. O lo que es lo mismo, cada 
cornellanense generó 398 kg de 
desechos durante el 2018, frente a 
los 460 kg de residuos anuales de 
media que generaron el resto de 
residentes de la zona metropolitana 
de Barcelona. Pero a pesar de que 
en nuestra ciudad generamos 
menos residuos que el resto de 
los 35 municipios que conforman 
la corona metropolitana, somos 
también una de las localidades 
que menos reciclamos.

LA MATERIA ORGÁNICA, 
ASIGNATURA PENDIENTE
Durante el 2018, Cornellà 
produjo 35.697,70 toneladas de 
residuos, de los cuales, se recicló 
el 30,59% (10.919,21 toneladas). 
En comparación con el año 
anterior, la recogida selectiva 
aumentó un 2,07%, pero aún así, 
estamos lejos de los objetivos 
continentales. La materia orgánica 
es una de las fracciones en 
las que más se debe incidir su 
reciclaje, ya que es la fracción 
más abundante que producimos. 

El Ayuntamiento de Cornellà 
lleva tiempo impulsando iniciativas 
que promuevan el reciclaje, 
la reutilización y la reducción 
de residuos en la ciudad. Por 
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31%
de reciclaje

AÑO 2019

55%
de reciclaje

OBJETIVO 2025

DE MEDIA AL DÍA PARA GARANTIZAR SU ESTILO DE VIDA? » » » » » » » » » ¿SABÍAS QUE… UNA PERSONA NECESITA 13.455 LITROS DE AGUA 

ejemplo, desde el 2019, se lleva a 
cabo la recogida puerta a puerta 
en el sector comercial, de la 
misma manera, se han llevado a 
cabo campañas informativas de 
fomento de la recogida selectiva 
entre la ciudadanía. El municipio 
dispone de un quiosco nombrado 
“La Re-Parada” para arreglar 
electrodomésticos y productos 
electrónicos de pequeño formato 
que están estropeados. Y en esta 
línea, también periódicamente 
se organizan mercados de 
intercambio y de segunda mano 
para fomentar la segunda vida 
de los objetos desechados. 

CORNELLÀ ES UNO DE LOS MUNICIPIOS 
DE LA ZONA METROPOLITANA 
QUE MENOS RESIDUOS GENERA, 
PERO TAMBIÉN ES UNO DE LOS 
QUE MENOS RECICLA



Restos
24.778 t
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¿CÓMO RECICLAMOS EN CORNELLÀ?
El principal problema en Cornellà es 
que, de las cinco fracciones de reciclaje 
más comunes, el contenedor gris es 
el más utilizado, lo que demuestra 
que no separamos correctamente los 
residuos y mezclamos en una misma 
bolsa de basura: papel, plástico, vidrio, 
matéria orgànica y resto. Las cifras 
asi lo demuestran. Al año se recogen 
24.778,49 toneladas de residuos del 
contenedor gris, una gran diferencia 
respecto el resto de fracciones. 

De papel y el cartón se recogen 
1.557,53 toneladas al año en la ciudad, le 
sigue la fracción orgànica con 1.498,10 t 
y el vidrio con 1.274,33 t. Por último, del 
contenedor amarillo, que corresponde a 
los envases, se recogen 1.131 toneladas. 

De estos datos se desprende 
que el 43% de los residuos que se 
deshechan podrían reciclarse en los 
contenedores marrón, verde, azul 
o amarillo. Es más, si cogemos una 
bolsa de basura tipo de la mayoría de 
hogares de la ciudad encontramos 
que el 37% corresponde a materia 
orgànica, e incluso encontramos un 
9% de plásticos y un 8% de vidrio. 

LA MAYOR PARTE DE LO QUE 
DEPOSITAMOS EN LA BOLSA 
DE BASURA DEBERÍA IR A 
OTROS CONTENEDORES

LA RECOGIDA SELECTIVA 

» » » » » » » » » ¿SABÍAS QUE… LA TEMPERATURA MUNDIAL HA 

Papel y cartón
1.557 t

Materia orgánica
1.498 t

Vidrio
1.274 t

Envases
1.131 t

Residuos recogidos en la ciudad en  
el 2018, por fraccción y en toneladas.

Papel y cartón
11%Vidrio

8%

Materia orgánica
37%

Envases
9%

Restos
34%

CONTENIDO DE  
UNA BOLSA DE BASURA 

Menos de la mitad de los residuos 
que se encuentran en el contenedor 
gris son desechos. La mayoría 
de esta basura se podría ubicar, 
principalmente, en el contenedor de 
materia orgánica y de papel y cartón. 

ES MUY IMPORTANTE SEPARAR 
CORRECTAMENTE NUESTROS RESIDUOS



L’Ajuntament de Cornellà desenvolupa un projecte de 
recollida de residus porta a porta entre els comerços de 
la ciutat amb l’objectiu de facilitar i potenciar el reciclatge 
en aquest sector. El servei va començar el febrer del 2019 
i durant el primer any s’hi van sumar 347 establiments. 
El projecte consisteix en la recollida selectiva de matèria 
orgànica, vidre i paper-cartró d’establiments d’eixos 
comercials i grans productors d’aquesta tipologia de residus, 
com, per exemple, bars, restaurants, supermercats, fruiteries, 
etc. El desenvolupament d’aquesta iniciativa té un  
cost de prop de 500.000 €, que assumeix el consistori. 

La recollida es desenvolupa de dilluns a dissabte, 
en horari de tarda. L’Ajuntament ha lliurat uns 
bujols (contenidors de petit format) de cada fracció 
que es recicla a tots els comerços participants i 
dos equips, formats cadascun per un conductor 
i un peó, s’encarreguen recollir-los. En el cas del 
paper o del cartró, els comerços el deixen a les 
voreres els dies que els toca la recollida. A més, 
els bujols disposen d’un tag electrònic identificatiu 
per conèixer el nombre d’usos. En el cas del paper 
i del cartró, és el personal dels equips de recollida 
qui s’encarrega de comptabilitzar les dades. 

AUMENTADO CASI 1 GRADO EN EL ÚLTIMO SIGLO? » » » » » » » » » 
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ELS COMERÇOS TENEN UN PAPER 
DESTACAT EN EL RECICLATGE LOCAL

EL SERVEI, EN DADES

La matèria orgànica és la fracció més recollida per 
aquest servei comercial porta a porta. Les restes de 
fruita, de verdures i de menjar representen el 67% del 
total recollit entre febrer de 2019 i gener de 2020. 
A la matèria orgànica, la segueix el paper, que suposa el 
17,2% del total recollit, i el vidre, que suposa el 15,8%  
de la brossa total recollida amb aquest servei. 

Materia orgànica
431,16 tones
67%

Paper-cartró
110,90 tones
17,2%

Vidre
101,92 tones
15,8%
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Cornellà dispone de un modelo 
de recogida selectiva: tenemos 5 
contenedores en los que ubicar los 
residuos que generamos para su 
posterior reciclaje. El amarillo es para 
los envases ligeros, metálicos y briks; 
el verde, para los envases de vidrio; 
el azul, para el papel y el cartón; el 
marrón, para la fracción orgánica 
y el gris, para lo que no podemos 
reciclar. Los residuos más específicos 
como pilas o aceite de cocinar 
usado tienen cubículos concretos 
en colegios y edificios públicos, 
y también se pueden llevar a la 
Deixalleria. Los textiles y zapatos se 
deben depositar en los contenedores 
naranjas que, además, sirven para un 
proyecto de fomento de la cohesión 
social. Los medicamentos se deben 
llevar a las farmacias. Los muebles o 
los electrodomésticos de pequeño 
formato se pueden depositar en la 
Deixalleria móvil de barrio o en la 
Re-Parada, y los de gran formato 
se tienen que llevar a la Deixalleria 
municipal o dejar al lado de los 
contenedores de 20 a 21.30 h.

En total, la ciudad dispone de 
1.100 contenedores situados en 154 
ubicaciones diferentes. En todos 
estos espacios, se encuentran los 
cinco contenedores más comunes.

» » » » » » » » » ¿SABÍAS QUE… EL RECICLAJE DE UN CONTENEDOR DE VIDRIO EVITARÍA

¿PARA QUÉ  
RECICLAMOS?

Para ahorrar recursos 
naturales, no contaminar  

el entorno, generar 
materia prima para 
otros productos y 
ahorrar dinero en 
nuestro municipio

¿QUÉ HAGO

» Vidrio »

» Botella de vidrio »

» Frascos de vidrio »

» Yogurt de vidrio »

» Bote de vidrio »

» NO CRISTALES ROTOS »

» Botellas de plástico » Briks »

» Aerosoles vacíos »

» Bolsa de plástico »

» Yogurt de plástico » Pajitas »

» Cartuchos de cera depilatoria » 

» Desodorante con roll-on » 

» Envoltorios de film o de aluminio »

» Vasos de plástico »

» Latas de metal » 

» Precinto de botellas  
de vino y de cava »

» Bandejas de porexpan »

» Tapas de botes » Malla de fruta » 

» Tubos de dentífricos »

ENVASES 
DE VIDRIO

ENVASES 
LIGEROS



» Bayetas y paños de limpiar »

» Bastoncillos de los oídos »

» Pañales, compresas  
y tampones usados »

» Excrementos de animales 
domésticos o arenas absorventes »

» Algodón » Polvo de barrer »

» Vaso y copas de cristal »

» Cigarrillos » Preservativos »

» Papel plastificado »

» Toallitas húmedas »

» Chupetes » Chinchetas »

» Chicles »

LA EMISIÓN DE CO
2
 DE 4 TRAYECTOS EN COCHE BARCELONA-MADRID? » » » » » » » » » » » » » » » ¿SABÍAS QUE… EL RECICLAJE DE UN CONTENEDOR DE VIDRIO EVITARÍA
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» Restos de alimentos »

» Cáscaras de alimentos »

» Palillos de dientes »

» Restos de plantas »

» Hierba » Bolsas de infusiones »

» Papel de magdalenas »

» Huesos » Tapones de corcho »

» Tierra de plantas »

» Servilletas de papel usadas »

» Café y filtros de café »

» NO CÁPSULAS DE CAFÉ 
(DEIXALLERIA) »

» Bolsas de papel »

» Cajas de cartón »

» Cajas de cereales »

» Cajas de zapatos »

» Papel plastificado »

» Diarios » Revistas »

» Etiquetas de papel »

» Hojas de papel »

 » Sobres de papel »

CON MIS RESIDUOS?

RESTOSPAPEL Y 
CARTÓN

MATERIA 
ORGÁNICA
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» » » » » » » » » SABIES QUE… PER CADA TONA DE PAPER 

PORTAR RESIDUS A 
LES DEIXALLERIES 

TÉ BONIFICACIONS 
ECONÒMIQUES

Cornellà té una Deixalleria municipal, oberta durant 
tota la setmana; i una deixalleria mòbil que varia la seva 
ubicació en funció del dia de la setmana. La Deixalleria 
fixa està situada al carrer del Progrés número 18-20 i 
obre de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19.30 h.  
El cap de setmana està oberta només en horari de 
matí, de 10 a 14 h, i només tanca els dies festius. 

Aquest és un espai públic on es recullen per 
separat els elements que ja no són útils a casa i que 
es poden reciclar; però que no es poden abocar als 
contenidors tradicionals, com les càpsules monodosi 
de cafè, les radiografies o els olis de fregir. També 
s’hi han de dur els residus tòxics, com les piles, els 
dissolvents líquids o les bateries elèctriques, per 
exemple. Durant el 2019, la Deixalleria municipal va 

recollir 2.447.606,5 kg de residus, la gran majoria, runes 
(el 45,6%) i fusta (el 24,1%). Cal destacar que el perfil 
de l’usuari de la nostra deixalleria és un veí o veïna 
particular. L’any passat, van haver-hi 13.341 usuaris a 
la deixalleria de Cornellà, dels quals, el 58% van ser 
particulars i el 20%, petits comerciants. La Brigada 
municipal i la petita indústria són els altres usuaris. 

A la Deixalleria es poden portar matalassos, 
electrodomèstics petits i grans, aparells electrònics 
o informàtics, làmpades, tèxtils, runes, pneumàtics 
o àcids. És un servei gratuït per als particulars i molt 
econòmic per als petits industrials i comerços. A més 
dels beneficis mediambientals, portar residus a les 
deixalleries té una bonificació de fins el 14% en  
la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus.

Av. de la Fam
a

Progrés

Ronda Litoral
DEIXALLERIA MUNICIPAL

 Carrer Progrés, 18-20

14%Bonificació 
de fins a un

en la Taxa Metropolitana  
de Tractament de Residus
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RECICLAT S’EVITA TALAR 17 ARBRES? » » » » » » » » » » » » » » » » » » SABIES QUE… PER CADA TONA DE PAPER 

Dilluns

Dimarts

Dimecres 

Dijous

Divendres

De 16.30 a 19.30 h

• Plaça del Pilar
• Jardins de la Pau

• Plaça de la Sardana 
/ Pg. Ferrocarrils 
Catalans

• Plaça Gandesa 

• Plaça Pallars 

• Mercat de Marsans 
/ Mn. Jaume Soler

UBICACIONS I HORARIS  
DE LA DEIXALLERIA MÒBIL

De 9.30 a 13.00 h

• Av. Línia Elèctrica 
/ Mn. Andreu

• Plaça de Catalunya 
/ Miranda 

• Mercat de  
Sant Ildefons

• Tirso de Molina 
/ Sant Ferran

• Plaça de l'Església

*Els dies festius no hi ha servei de deixalleria mòbil

A més de la Deixalleria municipal, que té una ubicació 
fixa, la ciutat també disposa d’una deixalleria mòbil 
municipal i d’una deixalleria mòbil metropolitana, que 
cada dia de la setmana estan situades en un barri diferent. 
L’objectiu és facilitar que la població pugui dipositar en 
aquest espai els seus residus tòxics o de petit format 
sense haver de desplaçar-se al polígon de l’Almeda. 

Durant el 2019, a les deixalleries mòbils van 
haver-hi 2.544 usos, dels quals, la gran majoria es 
van produir a la plaça del Pilar (405), a la plaça de 
l’Església (373) i a la plaça de Catalunya (339). 

ELS USOS DE LA DEIXALLERIA 
MÒBIL I DE BARRI

» Ferralla i metalls » Fusta, runes i vidres » 

» Electrodomèstics i voluminosos  
(mobles, neveres, matalassos, etc.) » 

» Pneumàtics i bateries de cotxe » Roba i sabates » 

» Olis de motor i olis domèstics » 

» Radiografies, fluorescents i bombetes » 

» Electrònica (cables elèctrics, ordinadors, 
impressores, televisors, joguines a piles, etc.) » 

» Cartutxos de tinta i tòners » Porexpan » Piles » 

» Vernissos, dissolvents i tòxics » 

» I moltes més coses (informeu-vos-en a la deixalleria)

QUINS MATERIALS ES RECULLEN 
A LES DEIXALLERIES?

L’espai de la Re-Parada, situat en 
l’antic quiosc de premsa del carrer 
Catalans número 70, ha rebut 4.907 
visites durant el 2019, la majoria, 
per recollir residus especials, com 
l’oli de fregir usat. En total, durant 
l’any passat, aquesta instal·lació 
va recollir 6.000 kg de residus. 

Aquest espai funciona com 
una “mini-deixalleria” i com un 
espai d’assessorament mediam-
biental; a més de tenir un servei 
gratuït d’autoreparació d’aparells 
electrònics i informàtics. El tercer 
dimecres de cada mes hi ha un 
taller de reparació de bicicletes. 

LA RE-PARADA FOMENTA LA REPARACIÓ  
DE PETITS APARELLS
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 » » » » » » » » » ¿SABÍAS QUE… EL 80% DE LAS AVES MARÍTIMAS 

SE DESTINAN CERCA DE 26 
MILLONES DE EUROS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento de Cornellà 
destinará 25.835.514 € para el 
mantenimiento de espacios 
públicos y para servicios munici-
pales este 2020. Ésta es la segunda 
partida más importante del 
presupuesto local de este año, ya 
que representa el 29,41% del total del 
gasto corriente del Consistorio. El 
objetivo es garantizar la protección, 
la reparación y la mejora de las 
zonas comunes de la ciudad.

En comparación con el 2019, el 
gasto de mantenimiento y servicios 
municipales se ha incrementado un 
4,71% para llevar a cabo la recogida 
de basuras, el reciclaje o la recogida 
selectiva. Hay que tener en cuenta 
que sólo la recogida puerta a puerta 
en el sector comercial local ya 
supone un gasto de casi medio 
millón de euros. En total, los casi 
26 millones de euros destinados 
al mantenimiento y servicios 

municipales también aseguran el 
funcionamiento de las deixalleries, la 
limpieza de las calles, la iluminación 
pública –que cada vez es más 
eficiente y sostenible–, así como la 
conservación de plazas y jardines, 
la reparación y el mantenimiento 
de edificios municipales y la 
conservación del mobiliario urbano. 

En relación con las inversiones, 
se destinarán 3.329.900 € para 
proyectos nuevos, como, por 
ejemplo, la mayoría de las propuestas 
de los presupuestos participativos 
que están relacionados con los 
espacios públicos y el manteni-
miento de equipamientos. También, 
una de las inversiones previstas 
para este 2020 dentro de esta área 
del Ayuntamiento es la renovación 
y la mejora de equipamientos 
deportivos, lo que costará 640.000 €.

También hay que destacar 
la mejora y el mantenimiento 

de centros educativos, con una 
inversión de 208.000 €. Y, para 
renovar las zonas enjardinadas de 
la ciudad y potenciar el verde de 
las calles, también se contempla la 
plantación de especies naturales 
en el conjunto de la ciudad, con 
un gasto de más de 200.000 €.

Para garantizar la rentabilidad de 
este gasto y de estas inversiones, se 
necesita la implicación ciudadana. La 
población se debe comprometer del 
buen uso de las instalaciones y de los 
espacios públicos, y también tiene 
la posibilidad de notificar cualquier 
incidencia relacionada con las zonas 
comunes a través de la plataforma 
A prop teu. Este instrumento de 
participación ciudadana diariamente 
recibe sugerencias de mejora de 
algún elemento público estropeado. 
De esta manera, todos podemos 
contribuir para la conservación  
de calles, plazas y espacios verdes. 

Más de 3 millones de euros se invertirán para la renovación de 
parques y jardines y para equipamientos deportivos y educativos
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TIENEN ALGÚN TIPO DE PLÁSTICO EN EL ESTÓMAGO? » » » » » » » » »  » » » » » » » » » ¿SABÍAS QUE… EL 80% DE LAS AVES MARÍTIMAS 

PARTIDAS DESTINADAS  
AL ESPACIO PÚBLICO:

Recogida de basuras: 
3.6284.902 €

Recogida selectiva: 
1.144.288 €

Alcantarillado: 
597.126 €

Limpieza viaria: 
4.998.071 €

Iluminación pública: 
825.000 €

Conservación de jardines  
y zonas verdes: 
2.405.566 €

Reparación de mobiliario 
urbano: 
194.587 €

Limpieza de centros: 
4.210.199 €

INVERSIONES EN PROYECTOS DE  
LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

DEPARTAMENTO  
DE MANTENIMIENTO  
Y SERVICIOS:
PRESUPUESTO

2019
24.673.774 €

2020
25.835.514 € 

INVERSIONES

2019
1.753.512 €

2020
3.329.900 €

Variación 
anual: 

+89,90%

Variación 
anual: 

+4,71%
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» » » » » » » » » ¿SABÍAS QUE… 8 MILLONES DE TONELADAS DE 

CORNELLÀ MÁS LIMPIA: UNA TAREA 
DE TODA LA CIUDADANÍA

IMPLICACIÓN CIUDADANA 

Todos estos dispositivos de limpieza y de recogida de basuras deben 
complementarse con el civismo de la población. El Ayuntamiento reparte 
botellas para que los propietarios de perros las llenen de agua y las vacíen 
sobre las micciones de sus mascotas en la vía pública. De esta manera, se 
evitan malos olores y manchas en aceras. De la misma manera, también es 
importante que la ciudadanía no tire basura al suelo y que no use las papeleras 
como si fuesen contenedores. Respetar el horario establecido para tirar nuestros 
residuos también es imprescindible para el buen estado de la ciudad. 

El Ayuntamiento de Cornellà 
dedica 8.968.051 € a la limpieza y 
recogida de basuras de la ciudad. 
Todos estos recursos económicos 
se complementan con el centenar 
de trabajadores y los 39 equipos 
y vehículos que se necesitan para 
este cometido. Concretamente, se 
realiza un servicio casi diario 
–6 días a la semana– de barrido en 
todos los barrios de Cornellà. En las 
tareas de limpieza y de recogida de 
residuos intervienen 87 personas y 
39 equipos y vehículos. Los barridos 
se desempeñan de dos maneras 
diferentes: manual, con carretilla 
o vehículo auxiliar con operario; y 
barrido mixto, con vehículo barredora 
con conductor y dos operarios en 
turno de mañana. En zonas como 

Ribera Serrallo o los polígonos 
industriales, las labores de limpieza 
son más específicas y se realizan entre 
dos y tres veces a la semana. Además, 
también hay equipos de limpieza 
con agua, que consisten en el baldeo 
con camión cisterna o con barredora 
dual, que combina barrido con agua 
a presión. Las zonas de más uso, 
como los mercadillos ambulantes, las 
zonas de ocio nocturno y los espacios 
donde se realizan eventos, se limpian 
inmediatament tras finalizar el acto. En 
el caso de los espacios para perros, se 
limpian con especial esmero todos los 
días desde primera hora de la mañana 
y se desinfectan mensualmente. 

En relación a la recogida de 
basuras, hay diferentes turnos 
y horarios de vaciado. Por 

ejemplo, el contenedor gris se 
recoge diariamente a partir de 
les 21.30 h y se usan tres equipos 
de camión de carga lateral. Los 
contenedores de papel se vacían 
todas las mañanas. El vidrio se 
vacía los martes y jueves por las 
mañanas y los envases, 10 veces 
a la semana en turno de mañana 
y tarde. La recogida de muebles o 
de otros materiales voluminosos se 
desempeña diariamente, teniendo 
en cuenta que la ciudadanía debe 
dejarlos en los puntos de recogida 
entre las 20 y las 21.30 h.
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PLÁSTICO ACABAN CADA AÑO EN LOS OCÉANOS? » » » » » » » » » » » » » » » » » » ¿SABÍAS QUE… 8 MILLONES DE TONELADAS DE 

LA FLOTA DE VEHÍCULOS 
DE LIMPIEZA Y RECOGIDA

La mayoría de los vehículos de la Brigada municipal  
tienen dispositivos de localización y son híbridos  
o eléctricos. 

 6 Porter eléctrico

 2 Baldeadoras  1 NUEVA

 2 Barredoras con agua

 6 Barredoras 

 1 Camión brigada

 4 Vehículos de caja abierta

 3 Hidrolimpiadores

2 Furgonetas eléctricas de inspección

6 Camiones de carga lateral  
  de contenedores

1  Camión lavacontenedores

1  Camión portacompactadores

2 Camiones para la recogida de muebles

1  Camión de recogida comercial  NUEVO

3  Camiones híbridos de recogida comercial 
   NUEVOS

2 Vehículos eléctricos Renault TWZ4

SERVICIOS DE REFUERZO 
DE LIMPIEZA
»FIN DE SEMANA:  
Se actúa en barrios y zonas de gran uso debido a las 
actividades que se organizan al aire libre en la ciudad.

»LIMPIEZA BASES CONTENEDORES: Se destinan tres 
equipos mecanizados, uno de mañana y dos de tarde, a 
limpiar con agua a presión la base de los contenedores 
y a recoger los elementos abandonados junto a estos. 
Además, cinco equipos repasan las ubicaciones. 

»LIMPIEZA INTERIOR CONTENEDORES: En verano 
se incrementa la frecuencia del lavado del interior de 
los contenedores de orgánica y resto para evitar los 
malos olores que se puedan producir por el calor.

»ZONA ESTADIO DEL ESPANYOL: Los días de 
partido, hay un servicio especial de limpieza 
en el estadio y en sus proximidades.

»INSPECCIÓN DEL ALCANTARILLADO: Un equipo 
especializado se encarga de controlar el buen estado de 
las infraestructuras hidráulicas de la ciudad y evaluar la 
necesidad de actuaciones de mantenimiento, además 
de tener un vehículo mixto de aspiración-impulsión.



» » » » » » » » » SABIES QUE… UN DELS EFECTES DE LA CONTAMINACIÓ 

A L’ABRIL 
COMENCEN  
LES SANCIONS 
DE LA ZBE

Per a més informació:
 www.zbe.barcelona

A partir de l’1 d’abril, entraran en 
vigor les sancions vinculades amb 
l’incompliment de les ordenances 
municipals relatives a la regulació 
de la restricció de circulació dels 
vehicles sense etiqueta ambiental 
de la Direcció General del Trànsit. 
A Cornellà, la Zona de Baixes 
Emissions de moment només 
inclou el polígon Famades, que 
és la part del municipi que es 
troba entre la Ronda de Dalt i el 
límit del municipi de L’Hospitalet. 
Les sancions per l’incompliment 
d’aquesta normativa contemplen 
multes que ronden des dels 100 €  
fins els 500 € (+30% en cas de 
reincidència). La Guàrdia Urbana 
serà la responsable de controlar 

la circulació d’aquests vehicles 
mitjançant càmeres fixes i un 
cotxe lector de matrícules que 
patrullarà durant l’horari establert. 

Recordem que la normativa 
prohibeix la circulació dels vehicles 
sense etiqueta de la DGT de dilluns 
a divendres, entre les 7 del matí i les 
8 del vespre. Fora d’aquest horari, 
els caps de setmana i els festius, 
sí que podran circular els cotxes 
sense restriccions. A més, també 
hi ha autoritzacions especials de 
circulació, que es poden sol·licitar a 
través del web www.zbe.barcelona. 
I també hi ha bonificacions per 
desballestar els vehicles, com la 
targeta T-Verda, equivalent a tres 
anys de transport públic gratuït.

L’objectiu de la 
ZBE és reduir un

15%
la contaminació 
atmosfèrica

ZONA  
DE BAIXES 

EMISSIONS  
A CORNELLÀ
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Ronda de Dalt

Carrer Silici



ATMOSFÈRICA ÉS L’AUGMENT DEL RISC DE PATIR UN ICTUS? » » » » » » » » » » » » » » » » » » SABIES QUE… UN DELS EFECTES DE LA CONTAMINACIÓ 
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El Ayuntamiento de Cornellà quiere 
reducir el tráfico en los barrios Riera y 
Centre hasta un 80% para garantizar 
la seguridad de los peatones y para 
reducir la contaminación atmosférica 
y acústica de esta zona, asegurando 
el descanso de los vecinos. Para 
conseguirlo, se han llevado a cabo 
tres actuaciones: la reurbanización 
de la calle Verge de Montserrat 
–y la consecuente reestructuración 
de la circulación de la zona–, la 
desviación del tráfico de la avenida 
del Baix Llobregat procedente de la 
carretera de Sant Boi por detrás del 
campo del RCD Espanyol y Splau, y la 
pacificación del tráfico en la avenida 
dels Alps y en la carretera del Prat.

Los años 2018-2019 se llevaron a 
cabo obras en el entorno de la calle 

Verge de Montserrat. Esta renovación 
transformó esta calle en un espacio 
exclusivo para peatones y pacificó 
todo el tráfico rodado de la zona 
comprendida entre la calle Rubió i 
Ors, Camí Vell de Sant Boi, la avenida 
del Baix Llobregat y la calle Sant 
Jeroni. La siguiente actuación fue la 
desviación del tráfico de la avenida 
del Baix Llobregat procedente de la 
carretera de Sant Boi por detrás del 
estadio de fútbol del Espanyol y del 
centro comercial. Y recientemente, 
se han llevado a cabo las obras 
de reurbanización de la avenida 
dels Alps y de la carretera del Prat, 
también para desviar del barrio el 
tráfico que va al Splau o a la autovía. 

Precisamente, esta última vía ha 
dejado de tener circulación durante 

los fines de semana –a excepción 
de los vecinos autorizados, que 
están controlados por una cámara 
identificativa de matrículas–. Desde 
el viernes a las 20 h y hasta el 
domingo a las 24 h y los festivos, 
la carretera del Prat está cerrada 
al tráfico porque se han habilitado 
itinerarios alternativos para acceder 
a la autovía y al centro comercial. 
Con la pacificación del tráfico en 
la carretera del Prat se culmina 
el proyecto de descongestión de 
los barrios Centre-Riera y esta 
zona, que era el principal foco de 
atracción para peatones por la 
oferta deportiva y comercial, ahora 
es una de las zonas más protegida 
al tráfico ajeno de Cornellà. 

LOS BARRIOS CENTRE Y RIERA 
SE PACIFICAN Y AUMENTAN LOS 
ESPACIOS PROTEGIDOS DEL 
TRÁFICO AJENO DE LA CIUDAD

Calle Verge de Montserrat Ctra. del PratAvenida dels Alps

ZONA 
PACIFICADA

Gavarra
Cornellà 
Centre

Les Aigües

CENTRE

RIERA

Rubió i Ors

C
tra. del Prat

Av. Baix Llobregat

Cornellà 
Riera



CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ NATURA / Pàgina 18

JA HAN ACABAT LES 
OBRES DELS CARRERS 
URGELL I EMPORDÀ
Recentment, han finalitzat les obres dels carrers de l’Urgell i de 
l’Empordà, en el barri de la Gavarra i ara, aquest espai de la ciutat 
és més accessible, més sostenible i més verd. En aquest darrer sentit, 
s’han mantingut els arbres ja existents en els dos carrers i s’han 
incorporat noves espècies més vistoses als parterres, a més de 
plantar arbres nous a la vorera del costat oest del carrer de l’Empordà. 

L’actuació va començar el maig del 2019 i, durant aquests 
mesos, s’han reordenat les dues vies per facilitar els itineraris per a 
vianants, reduint les calçades i ampliant les voreres; així com s’ha 
transformat el carrer de l’Empordà en un carrer de cohabitació per 
a les bicicletes i els vehicles, doncs s’ha limitat la velocitat a 30 km/h 
i s’ha senyalitzat correctament. D’aquesta manera, s’ha garantit 
la seguretat dels vianants, a més de mantenir les zones d’aparca-
ments dels dos carrers. Les obres també han suposat la renovació 
del mobiliari urbà i s’hi ha instal·lat nou enllumenat de tipus LED.

L’ÚS DEL 
BICIBOX 
CONTINUA 
AUGMENTANT 
Cada vegada hi ha més persones que fan 
servir la bicicleta per desplaçar-se diàriament 
i una manera de potenciar aquest transport 
tan sostenible és habilitant aparcaments 
segurs, com els contenidors del Bicibox. 
Durant el 2019, el nombre d’usos d’aquests 
aparcaments de bicis s’ha incrementat un 
9,2%; sent l’estació del centre comercial Splau 
la que compta amb més usos. També ha 
augmentat el nombre d’usuaris, concretament 
un 16,5%, i s’ha arribat a les 1.600 persones 
registrades. Per donar resposta a aquesta 
demanda, durant l’any passat es van afegir a 
la ciutat 3 mòduls nous de Bicibox: al Centre 
Comercial Llobregat, a la Piscina Municipal 
de Can Millars i a l’Espai Esportiu Sant Ildefons. 

Carrer Urgell

DADES SOBRE L’E-BICIBOX 
Aquest és el primer any del servei e-Bicibox, 
que permet utilitzar una flota pública 
de bicicletes elèctriques disponibles a 
un conjunt de mòduls d’estacionament 
exclusius, similars als que s’utilitzen per a 
l’abonament del Bicibox. Aquest servei està 
disponible en diferents ciutats metropolitanes 
i Cornellà és una de les localitats que més 
l’ha fet servir, cosa que representa el 25% 
del total d’usuaris i el 36% del total de 
desplaçaments durant 2019 de la xarxa 
e-Bicibox. Actualment, a Cornellà hi ha 9 
mòduls, sumant el darrer que s’ha instal·lat 
durant el febrer al polígon Famades, a la 
carretera de L’Hospitalet amb el carrer del 
Silici, dins de l’àmbit d’implantació de la ZBE.

Carrer Empordà

» » » » » » » » » SABIES QUE… ES NECESSITEN 10 LITRES 
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L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ, 
CONSCIENCIAT EN L’ESTALVI D’AIGUA

L’Ajuntament de Cornellà porta 
a terme diferents iniciatives per 
reduir el consum d’aigua en els 
edificis i equipaments municipals. 
Destaquen, sobretot, els projectes 
innovadors que es desenvolupen 
en els equipaments esportius de 
la ciutat. Per exemple, al camp 
de futbol de la Fontsanta-Fatjó 
es reutilitzen les aigües grises, a 
través d’un mecanisme que recull 
l’aigua consumida a les dutxes i 
la redistribueix entre els vàters. 
A més, aquest camp, juntament 
amb els de Sant Ildefons i Almeda, 
tenen instal·lats uns col·lectors 
que acumulen l’aigua de la pluja 
per, posteriorment, regar la gespa. 
En el cas del Camp Municipal 

de futbol, aquest rega la seva 
gespa a través d’un pou que 
recull aigua subterrània. Totes 
aquestes iniciatives permeten 
reduir considerablement 
el consum d’aigua.

Actualment, tots els edificis 
municipals, amb l’excepció 
d’algunes escoles, disposen 
d’airejadors a les aixetes i cisternes 
de doble tanc per reduir el 
consum d’aigua municipal. En el 
cas dels jardins de la ciutat, les 
plantacions d’arbustives tenen 
comptagotes i aproximadament 
el 66% de les zones verdes tenen 
reg telegestionat. Això permet, per 
exemple, anul·lar el reg un dia de 
pluja. A més, a l’hivern es redueix 

al mínim el reg a Cornellà i ja 
s’estan plantant espècies vegetals 
amb menor requeriment hídric 
per adequar els nous jardins a les 
condicions climàtiques locals. 

Hi ha d’altres propostes locals 
que serveixen per reduir el consum 
hidràulic a la localitat, com per 
exemple el sistema de reg dels 
horts urbans Josep Pidelaserra 
i Llach, que fa servir les aigües 
reutilitzades de la depuradora 
per abastir les parcel·les. 

D’AIGUA PER CADA FULL DE DIN A4? » » » » » » » » » » » » » » » » » » SABIES QUE… ES NECESSITEN 10 LITRES 



TALLERS RIBERA DEL RIU
 D’11.00 a 13.30 h 

• Construccions amb canya
• Nengo Dango
• Joc d’identificació d’aus
• Ciència hidrològica
• Papallones
• Apropem les plantes 

del bosc de ribera
• Tres àmbits d’avifauna
• Alliberament de fauna autòctona
• Anellament científic d’ocells
• El conte del senyor Riu
• Concert de música amb 

instruments naturals

Cornellà organitza la 7a Festa 
del Riu per commemorar el Dia 
Mundial de l’Aigua, que es celebra 
el 22 de març, el mateix dia de la 
festa entorn la llera del Llobregat. 
Hi hauran nombroses activitats 
durant el matí per a compartir 
en família: tallers naturalistes, 
pedalada popular, train running, 
itinerari botànic i d’ocells, 
plantada d’arbres, activitats 
culturals i de ciència ciutadana.

El Dia Mundial de l’Aigua se 
celebra el 22 de març i a nivell 
local, sempre s’ha centrat en 
reivindicar la importància del riu, 
que sempre ha tingut un paper 
destacat en la història de la localitat, 
tant per al desenvolupament 
agrari com per a l’industrial. 

TORNA LA FESTA 
DEL RIU PER A 
GAUDIR EN FAMÍLIA 
DE LA NATURA 

FESTA DEL RIU 2020:  
DIUMENGE 22 

DE MARÇ

PUNT D’INFORMACIÓ  
I HORARIS:

Accés a la passarel·la del riu, al 
final del carrer de la Verge de 
Montserrat, a partir de les 9 h. 

Les activitats es desenvoluparan 
entre les 10 h i les 13.30 h.

INSCRIPCIONS:
Totes les activitats són gratuïtes 

excepte el Train Running, que té 
un preu de 10 euros. Per a totes 

les activitats cal inscripció prèvia 
mitjantçant el formulari enllaçat a  

http://ajuntament.cornella.
cat/inscripcions 

El Train Running té les seves 
inscripcions a part al Club Delfos, 

J’Arribu Sports i Orgànic (L’Hospitalet).

» » » » » » » » » SABIES QUE… ES NECESSITEN 720 LITRES 
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TALLERS ZONA URBANA
 D’11.00 a 13.30 h 

• Webcams de natura i realitat virtual
• Abelles
• Toc Toc Jocs
• Menjadores per a ocells
• Fes el teu animal preferit del riu
• Cuques, bitxos i bestioles
• Rastres animals
• Orelles bestials
• Els plàstics a l’aigua

OBSERVACIONS:
Caldrà passar pel Punt d’Informació 
el mateix dia, abans de començar 
l’activitat. Es liurarà un entrepà 
de botifarra i una beguda 
a tots els participants. 



Almeda
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PEDALADA POPULAR 
 De 10.30 a 13.00 h 

Passejada en bici pel camí de 
Mota fins a la platja del Prat.
Edat mínima: 10 anys.

ITINERARI NATURALISTA 
 D’11.00 a 12.30 h 

Passeig per la ribera del riu. 
Identificació de les espècies 
més emblemàtiques 
d’aquest medi natural.

PUNT 
D’INFORMACIÓ

 D’11.00 a 12.30 h 
Carrer Verge de 
Montserrat, s/n

ITINERARI GEOCACHING 
 D’11.00 a 13.30 h 

Descobrirem “tresors” amagats.

TRAIN RUNNING
 De 10.00 a 12.30 h 

Cross familiar amb un recorregut 
de 7 km i 21 obstacles. 
Edat mínima: 8 anys.

D’AIGUA PER A PRODUIR UNA AMPOLLA DE VI? » » » » » » » » » » » » » » » » » » SABIES QUE… ES NECESSITEN 720 LITRES 

Cornellà 
Riera
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PLANTADA
 D’11.00 a 12.30 h 

Es recuperarà una zona de 
la ribera amb la plantada 
d’arbres i d’arbustos. 
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CORNELLÀ FA PLOGGING
Cornellà ha participat en una sortida internacional de 
ploggers, el dissabte 14 de març. El plogging és una 
nova tendència que consisteix en practicar esport 
mentre es neteja la via pública. En aquest sentit, 
simultàniament, esportistes conscienciats amb el medi 
ambient de Cornellà, Londres, Sidney o Doha van 
sortir a practicar esport a la vegada que netejaven el 
seu entorn. Tots els continents van estar representats 
en aquesta iniciativa. La participació de Cornellà en 
aquesta activitat es va presentar en roda de premsa. 
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EDICTE: En conformitat amb el que disposa 
l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d’abril, Regu-
ladora de les Bases del Règim Local, es dóna 
publicitat al Decret d’Alcaldia núm. 658/2020, 
de 10 de febrer, pel que es nomena al perso-
nal eventual d’aquest Ajuntament.

…

Decret d’Alcaldia núm. 658/2020 de 10 de 
febrer

En compliment del que disposen els articles 
104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Regulado-
ra de les Bases del Règim Local, en concor-
dança amb l’article 304 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal de Règim Local de 
Catalunya, 12 del Text Refós de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de d0 d’octubre i 23.3. del 
ROM, 00aquest Ajuntament ha procedit a la 
determinació del nombre, característiques i 
retribucions del personal eventual, mitjançant 
acord plenari adoptat en sessió que va tenir 
lloc el passat dia 2 de juliol de 2019.

Atès que d’acord amb els referits preceptes, 
en concordança amb l’article 9 del Regla-
ment de Personal al Servei de les Entitats 
Locals de Catalunya, aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol, és competència 
d’aquesta Alcaldia el nomenament de les 
persones que hagin d’ocupar els llocs de 
treball de personal eventual creats pel Ple 
de la Corporació.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de 
les atribucions que em confereix l’article 
22.2.2 del ROM,

HA RESOLT

Primer.- Nomenar personal eventual d’aquest 
Ajuntament, amb efectes del dia 2 de març 
de 2020, a la persona que a continuació es 
relaciona, per ocupar el lloc de treball que així 
mateix s’especifica:

CÀRREC 
Assessor de Projectes d’innovació Social i 
urbana 

RETRIBUCIÓ
36.720,29 €

NOM I COGNOM
Ioan Mihai Fodor

Segon.- Establir per l’esmentat lloc de treball 
la dedicació i descripció que consta en la part 
dispositiva de l’acord plenari de 2 de juliol de 
2019, pel qual es va aprovar la relació de llocs 
de treball del personal eventual d’aquesta 
Corporació.

Tercer.- Publicar aquest nomenament en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí 
d’Informació Municipal i en el Tauler d’Anun-
cis de l’Ajuntament, en compliment del que 
estableix l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2, 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Lo-
cal, així com en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, en els termes exigits per l’arti-
cle 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i per 
l’article 10 del Reglament de personal al servei 
de les Entitats Locals de Catalunya.

En compliment del Principi de Transparència, 
difondre en la Seu Electrònica municipal 
el contingut d’aquest acord, donant així 
compliment a les obligacions de publicitat 
previstes per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local i pels articles 5 i següents 
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Quart.- Notificar aquest Decret a l’interessat, 
així com al Departament de Recursos Hu-
mans d’aquest Ajuntament, pels seu coneixe-
ment i efectes.

Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament 
d’aquesta resolució en la propera sessió 
extraordinària que es convoqui, en com-
pliment del que es preveu a l’article 22 del 
ROM, en concordança amb l’article 38 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Cornellà de Llobregat, 18 de febrer de 2020.

EDICTE: Es fa públic, d’acord amb allò que es-
tableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels Ens Locals, que han 
esdevingut aprovat definitivament el projecte 
d’obres que a continuació es detalla:

1.- Projecte d’obres anomenat “Obres per la 
creació d’una estructura de fusta per un es-
pai d’oci polivalent a la Plaça de les Delícies”, 
aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajunta-
ment en sessió de data 25 de setembre de 
2019, l’anunci del qual es va publicar al But-
lletí Oficial de la Província (BOP) de data 10 
d’octubre de 2019 i al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya (DOGC) número 7978 
de data 10 d’octubre de 2019, exposant-se el 
mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest 
Ajuntament durant el període comprès en-
tre el 7 de novembre i el 19 de desembre de 
2019 i havent estat publicat al Butlletí d’infor-
mació Municipal del mes d’octubre de 2019; 
sense que s’hagin presentat reclamacions ni 
suggeriments en el període comprès entre 
el 10 d’octubre i el 19 de desembre de 2019, 
havent estat aprovat definitivament de forma 
automàtica en data 20 de desembre de 2019, 
en conformitat amb les previsions de l’acord 
d’aprovació inicial esmentat.

Contra aquest acte que és definitiu en via ad-
ministrativa, es podrà interposar directament 
recurs contenciós Administratiu davant dels 
Jutjats del Contenciós Administratiu, de Barce-
lona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del següent dia hàbil a la publicació d’aquest 
edicte, en la forma i amb els requisits exigits 
en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
o recurs de reposició potestatiu en el termini 
d’un mes a comptar des de la data indicada.

Tot això sense perjudici de la interposició 
de qualsevol altre recurs que es cregui 
convenient.

Cornellà de Llobregat, 11 de febrer de 2020.

EDICTE:

Al Butlletí Oficial de la Província de Barce-
lona de data 6 de febrer de 2020, s’ha pu-
blicat íntegrament l’Ordenança relativa a la 
restricció de la circulació de determinats 
vehicles a la ciutat de Cornellà de Llobre-
gat amb l’objectiu de preservar i millorar la  
qualitat de l’aire, aprovada inicialment per 

acord plenari adoptat el dia 30 d’octubre 
de 2019.

La qual cosa es fa pública en compliment 
del que disposa l’article 66.1 del Reglament 
d’obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Cornellà de Llobregat, 28 de febrer de 2020.

NOTA: Calendari de preinscripció i matrí-
cula de l’Escola Municipal de música Roser 
Cabanas, curs escolar 2020/2021.

La Junta de Govern Local en sessió del dia 21 
de febrer d’enguany, ha aprovat el calendari 
de preinscripció i matrícula de l’Escola Munici-
pal de música Roser Cabanas, curs escolar 
2020/2021 amb les següents dates:

• Presentació de sol·licituds (preinscrip-
ció): 18 al 22 de maig de 2020 (ambdós 
inclosos), al servei d’Administració de 
l’Escola de Música.

• Sorteig de Llenguatge Musical: 26 de 
maig de 2020, a les 15:30 h, a l’Auditori de 
l’Escola de Música (1a planta)

• Publicació de les llistes d’admesos al 
Llenguatge Musical: 29 de maig de 2020 
(tauler d’anuncis de l’Escola).

• Termini de reclamacions Llenguatge 
Musical: Del 2 al 4 de juny de 2020 (al ser-
vei d’Administració de l’Escola de Música).

• Publicació llista definitiva Llenguatge 
Musical: 8 de juny de 2020 (tauler d’anun-
cis de l’Escola)

• Sorteig d’elecció d’instrument: 9 de juny 
de 2020, a les 15:30 h, a l’Auditori de  
l’Escola de Música.

• Publicació llista d’admesos d’instrument: 
10 de juny de 2020 (tauler d’anuncis de 
l’Escola). 

• Termini de reclamacions d’instrument: 
11 i 16 de juny de 2020 (al servei d’Admi-
nistració de l’Escola de Música).

• Publicació llista definitiva d’instrument: 17 
de juny de 2020 (tauler d’anuncis de l’Escola).

• Formalització de la Matrícula: els dies 
18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 i 30 de juny de  
2020 al servei d’Administració de l’Esco-
la de Música.

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en 
sessió de data 20 de desembre de 2019, 
ha acordat aprovar les bases particulars 
i la corresponent convocatòria per a la 
concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a l’exercici 
2020, següents:
Projectes de caràcter cultural a Cornellà 
de Llobregat per l’any 2020.
Termini de presentació de sol·licituds: 20 
dies hàbils a comptar des del següent a la 
publicació de l’extracte de la convocatòria 
al DOGC.
Documentació:
Les bases particulars reguladores d’aquesta 
convocatòria de subvencions, es poden 
consultar/obtenir a la pàgina web de l’Ajun-
tament de Cornellà de Llobregat: http://www.
cornellaweb.com
També es troben a disposició dels interessats 
al Departament de Procediments, Pl. Església, 
s/n 1a Planta. Telèfon: 93 377 02 12. Cornellà 
de Llobregat, 3 de febrer de 2020.
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ELS JOVES, PROTAGONISTES DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021
L’Ajuntament de Cornellà reservarà 500.000 € de la 
partida d’inversions del pressupost municipal del 2021 
a la participació ciutadana. La cinquena edició dels 
Pressupostos Participatius promou especialment el 
paper dels joves i aquest any s’ha creat una categoria 
específica per als ciutadans d’entre 16 a 30 anys del 
municipi. L’objectiu d’aquesta novetat és fomentar els 
valors de la participació i el civisme entre el jovent.

D’aquesta manera, el Consistori ha modificat les 
bases de participació dels Pressupostos Participatius 
per a adequar-se a les necessitats i als usos reals 
de la població, i els 500.000 € es dividiran en tres 
categories diferents: un màxim de 345.000 € es 
destinaran a projectes proposats pel conjunt de 
la ciutadania, empadronada a Cornellà i major 
de 16 anys. Un màxim de 100.000 € s’han previst 
per a projectes exclusivament de joves amb edats 
compreses entre els 16 i els 30 anys i la resta, un 
màxim de 55.000 €, serviran per dotar les iniciatives 
promogudes pel Consell d’Infants del nostre municipi. 

Les propostes pel conjunt de la ciutadania s’hauran 
de presentar entre l’1 i el 30 d’abril a través del web 
http://pressupostosparticipatius.cornella.cat. Com 
sempre, els requisits de participació seran tenir més de 
16 anys, estar empadronat al municipi i estar enregistrat 
a la web dels Pressupostos Participatius de Cornellà.  
Un cop finalitzat el termini de presentació de propostes, 
una comissió de tècnics municipals determinarà les 
iniciatives presentades segons criteris de viabilitat 
tècnica, jurídica i econòmica. I finalment, els projectes 
aprovats per la comissió de tècnics municipals se 
sotmetran a votació popular entre el 18 de juny i el 15 
de juliol a través del web dels pressupostos participatius. 

El Consell Municipal de la Dona, constituido en el año 1995, conmemora 
su vigésimo quinto aniversario el viernes 20 de marzo con una gala 
en el Auditori a partir de las 19 h, que forma parte del calendario de 
actividades relacionadas con la celebración del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora. Este organismo se reúne una vez al mes para impulsar 
iniciativas públicas que mejoren la calidad de vida de las mujeres. Está 
formado por 37 delegadas que representan asociaciones, entidades y 
partidos políticas que, mensualmente, debaten los temas de actualidad 
relacionados con la población femenina. Las propuestas de este consejo 
han marcado, junto con el Ayuntamiento de Cornellà, la línea de trabajo 
en materia de igualdad en el municipio. 

EL CONSELL MUNICIPAL DE  
LA DONA CELEBRA 25 AÑOS

Les bases de la convocatòria del  
2021 es poden consultar a través de  
http://pressupostosparticipatius.cornella.cat
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Nuestros jóvenes deben conocer sus derechos laborales. Les 
niegan la universidad porque en muchos casos no pueden 
costear sus estudios, les echan del país porque no les ofrecen 
un trabajo digno a pesar de tener formación, y si no nos 
movemos, además, carecerán de la información necesaria 
para poder defenderse en un mundo laboral en el que año 
tras año, a la clase trabajadora se nos usurpan derechos 
conquistados a base de lucha y sacrificio.

Actualmente nos encontramos con un mercado laboral 
cada vez más precarizado, con un aumento de la temporalidad, 
con condiciones laborales muchas veces abusivas. Ante esta 
situación existe un porcentaje abrumador de personas entre 16 
y 29 años que declara no tener ningún conocimiento sobre el 
Código Laboral, la Seguridad Social, el estatuto de trabajadores 
y los convenios colectivos. Esto provoca que nuestros jóvenes 
se enfrenten a trabajos remunerados por debajo de lo que 
contempla la legislación, horarios excesivos, contratación ilegal, 
falsos autónomos, y un largo etcétera. 

Cornellá de Llobregat, ciudad protagonista en la lucha obrera 
y por los derechos de los trabajadores/as, por la importancia 
de sus reivindicaciones sociales y considerada el epicentro de 
las luchas de las comarcas y capital del cinturón rojo debe velar 
para que esta esencia perdure en el tiempo. Solo conociendo y 
teniendo conciencia de los derechos que tienen los trabadores/as 
podrán apreciar su vulneración y organizar su protesta. 

Desde Podemos hemos aportado una moción aprobada 
por todos los grupos municipales para erradicar esta situación. 
Es necesario que nuestra juventud esté informada y tenga el 
conocimiento necesario en materia de derechos laborales 
para que cuando entren al mercado laboral sean capaces de 
reconocer cualquier situación abusiva y las actuaciones a 
efectuar en caso de explotación, vulneración de derechos o 
precariedad. Que no les engañen.

Con esta propuesta el Ayuntamiento de Cornellá creará un 
programa en materia de Derecho Laboral, facilitará material 
gráfico de información y sensibilizará sobre los derechos 
laborales a estudiantes de institutos, ciclos formativos y 
centros de formación profesional. Esta iniciativa se trabajará 
de forma consensuada con las organizaciones sindicales, la 
comunidad educativa y la fundación Utopía. 

Para podemos, el intentar mejorar los problemas de la 
juventud, es uno de nuestros objetivos más importantes ya 
que son nuestro futuro. 

Recuerda que puedes participar en Podemos para aportar tus 
propuestas, recibir tus quejas y sugerencias, o para participar en la 
mejora de nuestro municipio y en la construcción de nuestro 
partido. Contacta en el 679.52.09.32 y en podemcornella@gmail.com.  
Sigue nuestras redes, o visita nuestra sede que en breve 
inauguraremos, calle Mossèn Andreu 21. 

Seguimos, porque contigo ¡Sí se puede! 

En el pasado pleno de febrero, tratamos el Plan Local de 
Prevención y Gestión de Residuos 2020-2023. A grandes rasgos, 
desde Ciutadans podemos estar de acuerdo con el nuevo plan, 
ya que, compartimos sus líneas estratégicas. Sin embargo, como 
va siendo habitual, para alcanzar los objetivos de las diferentes 
normativas vamos mal, llegamos tarde y será imposible cumplir 
los porcentajes a los cuáles estamos obligados por la normativa 
autonómica y europea, por ejemplo, para este mismo 2020. 
Además, tampoco compartimos la implantación de nuevos 
sistemas de pago por generación de residuos y, obviamente, el 
incremento de las tasas a los vecinos, comerciantes e industria. 
Por todo ello nuestro voto fue abstención y presentaremos 
propuestas para mejorar el Plan.

Desde Ciutadans estamos convencidos que, previa a esa 
imposición e incremento de tasas, el Ayuntamiento debe 
fomentar más activamente el reciclaje, generar pedagogía 
sobre la generación de residuos, impulsar el uso de los 
servicios municipales como la deixalleria y favorecer el 
correcto reciclaje, con la finalidad que acabe repercutiendo 
en los bolsillos de los cornellanenses. En este sentido, ya en el 
2017, a través de una moción de nuestro grupo, solicitamos el 
uso de máquinas de reciclaje mediante incentivos de vending 
inverso, una medida que se utiliza en otros países de Europa 
con muy buenos resultados y que el PSC votó en contra. Y es 
que, Cornellà es una de las cinco peores poblaciones del Área 
Metropolitana de Barcelona en la consolidación de objetivos 
de recogida selectiva de residuos, estando actualmente en un 
32% aproximadamente, cuando por normativa deberíamos 
estar en el 50%, y con el propósito del 60% para el 2023.

Con este fin, el equipo de gobierno del PSC sigue centrado 
en su Cornellà Natura, bajo el lema “proyecto estratégico en 
el logro de una ciudad más saludable y capaz de hacernos 
disfrutar de mayor calidad de vida”. No obstante, sigue 
olvidando y sin prestar la suficiente atención a este aspecto 
tan importante y vital en la actividad municipal, como es la 
gestión de residuos y la recogida selectiva.

Para acometer tales metas de transformación de nuestra 
ciudad, es necesaria la transparencia y buenas prácticas de 
este Ayuntamiento. Mediante diálogo y transparencia siempre 
existirá la predisposición a alcanzar acuerdos. Pero ponemos 
en duda el compromiso de este equipo de gobierno con la 
transparencia, y más cuando el PSC fue el único partido que 
votó en contra a nuestra moción de este mes de febrero para 
reafirmar el compromiso de combatir la corrupción en todas 
sus formas, así como poner la transparencia, la rendición de 
cuentas y la participación en el centro de la agenda local.

Y como siempre, podéis contactar con nosotros en el 
Despacho Municipal en Can Vallhonrat, en el correo electrónico: 
ciutadans@ja-cornella.cat y a través de las redes sociales.

JÓVENES Y DERECHOS LABORALES, 
CONTIGO PODEMOS RESIDUOS Y TRANSPARENCIA

MARI CARMEN LÓPEZ 
Grup Municipal  
de Podemos

ISMAEL CIURANA 
Grup Municipal
de C’s
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El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Cornellà de 
Llobregat es va crear el 1989, i l’Ajuntament en va ser un dels 
seus fundadors. Actualment està ubicat a la primera planta de 
l’edifici Roger de Llúria; a Sant Ildefons, i comparteix l’edifici 
amb altres entitats de la ciutat. 

La seva finalitat és ser l’eix vertebrador de la política lingüística 
i impulsar i fomentar el coneixement i l’ús del català en tots els 
àmbits. El CNL té una àmplia oferta de cursos, de diferents nivells 
i horaris. Actualment compta amb més de 900 persones inscrites 
i el % d’alumnes que acaben els cursos continua creixent. Malgrat 
el creixement de la seva demanda, les condicions per realitzar les 
classes no són les adequades per un servei públic de qualitat. 

Un dels problemes més greus d’aquest centre és que no es 
disposa d’aire condicionat i les temperatures assoleixen més 
de 30º. Les aules no estan insonoritzades, ni disposen de doble 
sostre, les finestres no són estanques i, a part del malbaratament 
econòmic i energètic que això suposa, es produeixen 
reverberacions, se sent tot el que es fa a les classes contigües i, 
també, el soroll de les activitats de la planta baixa. Les condicions 
no són òptimes ni per fer ni per rebre classes.

Un altre tema preocupant és la manca de consergeria en 
horari de tarda, que facilita l’accés incontrolat, de persones no 
usuàries dels serveis o activitats, amb l’agreujant que ja han 
patit un robatori.

La direcció ha traslladat, en més d’una ocasió, la situació 
d’insostenibilitat que generen aquestes deficiències, tant per a les 
persones usuàries com per als treballadors. 

Davant del silenci de l’equip de govern, la seva manca 
d’actuació i la vulneració de riscos laborals, vam presentar 
una moció demanant la solució d’aquestes deficiències, per 
garantir la qualitat de l’ensenyament, la seguretat del centre i 
l’eliminació de les situacions de risc.

Malauradament, la resposta del PSC ha estat defugir tota 
responsabilitat en les qüestions indicades. I, sense tenir en compte 
els Estatuts que havia signat i els compromisos adquirits, ha instat 
al Consorci a que busqui un altre espai per ubicar-hi el CNL.

El PSC sempre havia defensat la necessitat i la tasca del 
CNL, per tant, no entenem aquest canvi de criteri. Com es pot 
deixar al carrer, a més de 900 usuaris sense un espai on poder 
formar-se? Aquest fet, indica que es deixarà de potenciar 
l’aprenentatge del català a Cornellà? Per què no es fan les 
millores que afecten, també, a la resta de serveis i entitats que 
tenen la seu a l’Edifici Roger de Llúria?

En el ple del febrer, no ens van voler respondre a aquestes 
qüestions.

És aquesta la ciutat propera, inclusiva, respectuosa i amable 
que promocionen? Seguirem treballant per les millores del centre i 
per la ciutadania de Cornellà. 

Davant la majoria absoluta, ens hi trobaran com a oposició 
ferma i constructiva.

En esta ocasión quiero compartir todo lo que hacemos para 
luchar y dar respuesta a algo invisible, pero esencial en el 
proyecto vital de una persona, de una familia… su Dignidad.

Y, ¿cómo lo hemos hecho? A través del Acuerdo Social 
por una ciudad inclusiva e Igualitaria (2016-2020). Un acuerdo 
impulsado por el Ayuntamiento, y donde fruto del consenso, 
del diálogo y del esfuerzo de 40 entidades y agentes sociales 
se ha trabajado para poner en marcha más de 90 medidas y 
se han alcanzado el 80% de los objetivos. Gracias por vuestro 
trabajo. Entre todas y todos hemos conseguido dar respuesta 
para que nadie se quede atrás. Por eso quiero que sepáis que 
detrás de las cifras que a continuación daré, detrás de los 
proyectos que detallaré, hay muchas personas que se han 
beneficiado, han podido reconstruir sus proyectos vitales y 
restituir su Dignidad. Este es el gran valor del Acuerdo Social.

En el campo de la Educación y la Formación, se ha 
impulsado la FP Dual, se ha consolidado la Fira APROPA y el 
proyecto Brúixola. En colaboración con centros educativos y 
entidades, se ha impulsado el programa Educar per Créixer, 
con más de 6.000 alumnos por curso, el Cornellà Aprèn, 
una red de promoción del talento integrada ya por 60 
antiguos alumnos de los institutos, el EDULAB, llevando la 
robótica a las escuelas, el programa de Fomento de la Cultura 
emprendedora en la escuela y el programa de suficiencia 
alimentaria y refuerzo escolar “Educa’t Saludablement”. 

En ocupación, además de los Planes de Empleo 
municipales, que permitieron contratar a más de 550 personas 
en 2019, hay que destacar el Plan de Mejora de Rentas Bajas, 
el proyecto 6+6 y la ampliación de la “Cuota cero” para 
emprendedores. El Centro de Empresas presenta un balance de 
287 empresas creadas y 414 nuevos puestos de trabajo.

Hay más actuaciones sociales que mencionar: la Botiga 
Solidària, que atiende a un millar de familias al año, la Oficina 
de Eficiencia Energética, que ha tramitado más de 4300 
ayudas, la 0ficina de Mediación Hipotecaria y la Oficina de 
Información sobre Cláusulas suelo. 

El compromiso con la Igualdad y la Integración se ha traducido 
en la creación del Servicio de Atención Integral al colectivo LGTBI y 
del Servei de Primera Acollida, la ampliación de horas de atención 
a las mujeres víctimas de violencia o la presencia de más de 100 
Agentes de Igualdad en los Institutos de Cornellà. También, desde 
el Acuerdo Social, se ha fomentado la reflexión con las jornadas de 
la Alianza Cívica contra la Pobreza o la Semana de la Dignidad.

Este balance positivo, fruto de la implicación de tantas 
personas y entidades, nos indica que hay que persistir en la 
creación de nuevos y mayores consensos sociales, situando a 
Cornellà en una buena posición para afrontar los nuevos retos y 
seguir ayudando a personas a mejorar sus proyectos de vida.

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

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

EL CENTRE DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA EN PERILL DEFENDEMOS LA DIGNIDAD

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC
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UNA EXPOSICIÓ COMMEMORA 
EL 150È ANIVERSARI D’ANTONI 
SERRA FITER
El Castell acollirà del 17 de març i fins al 24 de 
maig la mostra “Roig naixent, entre art i ciència”. 
És un repàs a la trajectòria d’Antoni Serra Fiter, el 
ceramista del modernisme (1869-1932), que encara 
avui continua present a Cornellà en la figura del 
seu net, Jordi Serra i Moragas. La inauguració serà 
el dimarts 17 de març a les 19 h. Aquesta exposició 
comptarà amb dues activitats complementàries, que 
es portaran a terme el 25 de març i el 19 d’abril.

MARÇ/ 
ABRIL
http://agenda.cornella.cat

JEKYLL & HYDE, A L’AUDITORI 
El musical, que fa vint que triomfa a Broadway, arriba 
ara a l’Auditori de Cornellà el cap de setmana del 28 i 
29 de març. El musical està basat en la dualitat del bé 
i del mal que habita en tots nosaltres, representat en 
el Dr. Jekyll (el bé) i Mr. Hyde (el mal). És un musical 
de gran format que ha adaptat la productora Theatre 
Properties. Hi haurà dos passis: el dissabte 28 de març 
a les 21.30 h i el diumenge 29 de març, a les 18 h. Les 
entrades anticipades tenen un preu de 20 euros. 

TORNA EL TERRABASTALL
La Biblioteca Marta Mata acull el dissabte  
28 de març aquesta macrojornada  
dedicada a la literatura infantil. Aquest 
any, totes les activitats giren entorn 
l’autor Gianni Rodari i hi haurà una 
trentena d’activitats relacionades amb 
les seves aventures literàries. La jornada 
començarà a les 10 h i acabarà sobre les 
14 h. L’espectacle de cloenda es portarà 
a terme a les 12.45 h amb l’obra “Visca 
Rodari”, de la companyia Teatre Buffo. 

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

 
8M: LLUITAR PER AVANÇAR

El 8 de març reivindiquem el dia internacional de la dona 
treballadora. Dos anys després de la històrica vaga feminista 
que va mobilitzar milers i milers de persones a tota Espanya, 
seguim lluitant per posar fi a les discriminacions laborals 
i socioeconòmiques que pateixen les dones i que alguns 
encara avui s’atreveixen a qüestionar.

Avancem molt lentament cap a la fi de la bretxa salarial. 
Segons dades dels tècnics del Ministeri d’Hisenda, al ritme 
que anem trigarem 87 anys per acabar amb la diferència de 
salaris entre homes i dones. Això passa per diferents motius 
i no només entra en joc el fet que les dones siguin vetades 
a molts llocs de responsabilitat a les empreses, i per tant a 
millors salaris. Per exemple; la incorporació de la dona al 
mercat de treball no ha comportat un repartiment equitatiu 
de les tasques de cures. Són, generalment, les dones qui 
agafen els permisos i excedències per cuidar dels infants o les 
persones dependents. Amb la corresponent pèrdua de salari. 

Des del feminisme s’exigeix una transformació social 
davant d’aquestes situacions. Hem d’actuar des dels drets 
laborals, els drets socials i enfortint un estat del benestar 
que proveeixi de serveis públics que ens permetin a les 
persones ser alguna cosa més que productors i consumidors; 
necessitem temps i espais dignes per cuidar. Però també 
hem d’actuar des de l’educació i la cultura. Per aconseguir 
la societat igualitària que volem, lliure de discriminacions, 
necessitem canviar consciències i conductes. 

Des d’En Comú Movem Cornellà aquest mes de març hem 
volgut reflexionar sobre les noves formes de masclisme que 
impregnen la nostra societat, i com actuar des del feminisme 
per combatre-les. També hem volgut recordar, amb motiu 
del 25è aniversari de la creació del Consell Municipal de la 
Dona de Cornellà, a totes aquelles dones regidores, membres 
d’entitats i moviments de la ciutat i tècniques municipals, que 
van contribuir a la creació d’aquest consell. 

Cal molta feina més encara del Consell Municipal, de les 
administracions públiques i sobretot del moviment feminista 
als carrers per exigir la igualtat entre homes i dones. La nova 
llei de llibertat sexual que ha presentat la ministra Irene Montero 
ha de mostrar que la lluita als carrers té efectes en les polítiques 
públiques i, en conseqüència, en la millora de la vida de les 
dones. El 8 de març, i cada dia, cal lluitar per avançar. 

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
EL VIATGE D’UNA ESPORA 
La companyia Múcab Dans presenta 
l’espectacle Blowing. És la història del viatge 
d’una petita espora que té la missió de 
complir el desig de la Yuri. És un espectacle 
molt visual on es combina la dansa, la 
música i la tecnologia per a un públic 
familiar. Serà el diumenge 22 de març, 
a les 12 h a la Sala Ramon Romagosa.

METEORÒLEGS A LA TORRE  
DE LA MIRANDA
En commemoració del Dia de la 
Meteorologia, hi haurà aquesta activitat 
familiar que servirà per a explicar alguns 
fenòmens meteorològics d’una manera 
pràctica i divertida. Està recomanada per a 
majors de 8 anys i serà el diumenge, 22 de 
març, a les 12 h a la Torre de la Miranda.

SENYORES I MINYONES  
DE CAN MERCADER
El Museu Palau Mercader presenta aquesta 
activitat per donar a conèixer les històries 
de les dones que van habitar en aquest 
Palau. L’obra rep el nom de “Pel forat del 
pany” i és una visita guiada pel recinte 
centrada en els personatges femenins típics 
de l’època d’entre 1900 i 1940. L’espectacle 
té una durada d’una hora i mitja i 
començarà a les 12 h.

COBERTURA
Els actors Clara Segura i Bruno Oro 
pujaran a l’escenari de l’Auditori per 
desenvolupar aquest espectacle 
d’humor. “Cobertura” és la història de 
múltiples personatges que s’enamoren, 
se separen, triomfen o fracassen però 
tots amb un fil comú: la ironia. Serà 
el diumenge 22 de març a les 19 h. 

RE-PARACIÓ DE BICICLETES
Porta la teva bicicleta i posa-la a punt o 
fes les reparacions necessàries amb l’ajut 
d’un tècnic especialista que t’assessorarà. 
Aquest servei està disponible el dimecres 
25 de març a les 17 h al quiosc de la 
Re-Parada del carrer dels Catalans, 70.

ANNIE, EL MUSICAL 
Annie és la història d’una nena petita 
que viu a l’orfenat de la malvada Miss 
Hanninghan. La protagonista somia 
que algun dia els seus pares vindran a 
buscar-la i llavors podrà oblidar-se dels 
maltractaments de la directora del centre 
on viu. Hi haurà dos passis a L’Auditori: 
el dissabte 28 de març a les 17 h 
i el diumenge 29 de març a les 12 h.

CONTES DE PRIMAVERA
El Museu Palau Mercader celebra l’entrada 
de la primavera amb aquest conte de 
la Miyuki, una nena impacient que vol 
que les flors surtin ràpidament. L’activitat 
està pensada per a infants a partir de 3 
anys. Es portarà a terme el diumenge, 
29 de març, a partir de les 12 h.

EL CICLE DE L’AIGUA 
Coneixerem l’evolució d’una gota d’aigua, 
que surt del mar i que, de tant en tant, 
baixa a la terra per l’efecte de la calor. Serà 
el 5 d’abril amb 3 passis (11, 11.45 i 12.30 h) 
al Museu Palau Mercader. L’activitat està 
pensada per a infants d’entre 3 a 8 anys.

L’AMIC RETROBAT 
La Sala Ramon Romagosa porta aquesta 
obra de teatre, que explica la història de dos 
amics que acaben distanciats perquè un és 
jueu i l’altre, membre d’una de les famílies 
més aristocràtiques de Suàbia. L’obra està 
basada en la novel·la de Fred Uhlman, 
ambientada en l’època del nazisme. Es 
representarà el diumenge 5 d’abril a les 19 h.

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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17/03/20 

Inauguració de 
l’exposició de 
quadres dels tallers 
de pintura a l’oli
21/03/20

“No tinc por”, de 
Tanaka Teatre
22/03/20

7a Festa de l’aigua
27/03/20

“Lo que caperucita 
roja no vio”
29/03/20 

Festa del parc de 
Can Mercader
09/02/20

“Hats” de la Cia. Jam

ESCOLTA LA TEVA RÀDIO
www.radiocornella.cat

 @radiocornella
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Gratuïta a 
Play Store (  Android)  
i App Store (  Iphone) 

www.cornella.cat
Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

DESCARREGA’T L’APLICACIÓ 
DE SEGURETAT CIUTADANA 

DE CORNELLÀ

 Telèfons útils
 Telèfon únic d’emergències 112
 Consultes mèdiques/ambulàncies 112
 Bombers 112
 Mossos d’Esquadra 112
 Policía Nacional 112
 Guàrdia Urbana 93 377 16 90
 Hospital Moisès Broggi 93 553 12 00
 Emergències de persones sordes 679 436 200 (SMS) 
  900 500 112 (Fax)
 Violència de gènere 900 900 120

 Altres telèfons d’interès
 Oficina d’Atenció al Ciutadà  
 de l’Ajuntament de Cornellà 93 377 02 12 / Fax: 93 377 89 00

 ABS Sant Ildefons  
 (Centre d’Atenció Continuada)  93 471 20 00
 ABS La Gavarra 93 376 82 50
 ABS Can Moritz 93 471 45 10
 ABS Martí i Julià 93 475 12 90

 RENFE 912 320 320
 Ferrocarrils de la Generalitat 93 205 15 15
 TMB 902 075 027
 TRAM 900 701 181

 AGBAR-Aigües de Barcelona (avaries)  900 700 720
 FECSA-ENDESA (avaries) 800 760 706
 Gas Natural (avaries) 600 904 455

 Airtaxicornellà 622 222 044
 Radio Taxi Baix Llobregat 93 630 30 30
 Taxi-Tel 93 473 45 45
 Radio Taxi Cornellà 93 640 80 80


