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L’OPCIÓ PRINCIPAL ÉS LA  
MOBILITAT SOSTENIBLE

Tenemos que dejar de decir que podemos utilizar 
medios alternativos al coche: en una realidad 
metropolitana como la nuestra, en Cornellà, el 
transporte público debe ser la opción principal cuando, 
por distancia, ir a pie o en bicicleta no salga a cuenta.

Y es así porque, desde las instituciones públicas, tenemos 
que analizar la realidad teniendo en cuenta el futuro 
que queremos: más sostenible, y menos contaminado. 
Vamos en la dirección correcta: de entrada, priorizar 
el transporte público a nivel metropolitano –porque 
estos desplazamientos, evidentemente seguirán siendo 
necesarios– y, después, fomentar el uso de medios 
de transporte rentables ecológicamente, aumentar los 
carriles bici, ampliar servicios como el Bicibox, o rebajar la 
fiscalidad a los vehículos más sostenibles y sin emisiones.

Este mes de septiembre se celebra la Semana de la 
Movilidad Sostenible y Segura, que como lema plantea 
“Camina amb nosaltres!”, porque en los recorridos cortos 
–y Cornellà es una ciudad sin grandes distancias– la 
opción más segura, saludable y sostenible sigue siendo 
desplazarse a pie. Y queremos que lo sea más aún 
gracias a las transformaciones sobre el espacio público 
que estamos impulsando a través del proyecto Cornellà 
Natura: naturalizar vías de la ciudad, recuperar espacios 
peatonales y fomentar este cambio de chip, esta 
transformación de nuestra movilidad, creando ejes 
verdes a lo largo de la ciudad.

Un cambio que en ningún caso debe asustarnos, sumarnos 
a él nos tiene que hacer ver con optimismo un futuro 
a medio y largo plazo con menos contaminación 
atmosférica y acústica en la ciudad, ventajas que 
también notaremos en nuestro bolsillo, en nuestra salud 
y en la calidad de vida que nos da vivir en Cornellà.

Hem de deixar de dir que podem utilitzar mitjans 
alternatius al cotxe: en una realitat metropolitana com 
la nostra, a Cornellà, el transport públic ha de ser l’opció 
principal quan, per distància, anar a peu o en bicicleta 
no surti a compte.

I és així perquè, des de les institucions públiques, hem 
d’analitzar la realitat tenint en compte el futur que 
volem: més sostenible, i menys contaminat. Anem en la 
direcció correcta: d’entrada, prioritzar el transport públic 
a nivell metropolità –perquè aquests desplaçaments, 
evidentment continuaran sent necessaris– i, després, 
fomentar l’ús de mitjans de transport rendibles 
ecològicament, augmentar els carrils bici, ampliar serveis 
com el Bicibox, o rebaixar la fiscalitat als vehicles més 
sostenibles i sense emissions.

Aquest mes de setembre se celebra la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura, que com a lema 
planteja “Camina amb nosaltres!”, perquè en els 
recorreguts curts –i Cornellà és una ciutat sense 
grans distàncies– l’opció més segura, saludable i 
sostenible continua sent desplaçar-se a peu. I volem 
que ho sigui més encara gràcies a les transformacions 
sobre l’espai públic que estem impulsant a través del 
projecte Cornellà Natura: naturalitzar vies de la ciutat, 
recuperar espais per als vianants i fomentar aquest 
canvi de xip, aquesta transformació de la nostra 
mobilitat, creant eixos verds al llarg de la ciutat. 

Un canvi que en cap cas ens ha d’espantar, 
sumar-nos-hi ens ha de fer veure amb optimisme un 
futur a mig i llarg termini amb menys contaminació 
atmosfèrica i acústica a la ciutat, avantatges que també 
notarem en la nostra butxaca, en la nostra salut i en la 
qualitat de vida que ens dóna viure a Cornellà.

L’alcalde
Antonio Balmón
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Del 16 al 22 de septiembre Cornellà se suma a la 
Semana Europea de la Movilidad, para promover hábitos 
de movilidad más sostenibles, seguros y saludables, 
como son los desplazamientos a pie, en bicicleta, en 
transporte público o con vehículo eléctrico. Y también, 
paralelamente, visualizar los cambios posibles en el uso 
del espacio público y la mejora de la calidad del aire.

El acto central de la Semana tendrá lugar el domingo 
22 de septiembre, la Fiesta de la Movilidad Sostenible, 
en la plaza de l’Església y la carretera de Esplugues, 
cortada al tráfico a la altura de la Rambla de Anselm 
Clavé. Durante toda la mañana se podrá participar en 
todo tipo de actividades familiares y divulgativas.

El lema para la edición de 2019 es “Camina 
amb nosaltres!”. Nos anima a movernos de forma 
sostenible: caminar o ir en bicicleta, por ejemplo, son 
actividades beneficiosas para nuestra salud, para el 
medio ambiente, y también para nuestro bolsillo.

MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
El Ayuntamiento de Cornellà impulsa el proyecto 
Cornellà Natura para conseguir una ciudad más 
verde y habitable. Facilitar e impulsar la movilidad 
sostenible es uno de sus ejes de actuación más 
importantes, y se considera fundamental de cara al 
futuro de nuestra ciudad y su calidad ambiental.

En el marco del proyecto Cornellà Natura, durante 
este último año, se pueden relatar diversas medidas 
como la puesta en marcha del E-bicibox, el servicio 
metropolitano de bicis eléctricas públicas, además de 
la ampliación de las aceras de la avenida Pablo Picasso 
y de la carretera del Prat. En estos momentos, se están 
ejecutando o están a punto de empezar actuaciones 
de mejora de la accesibilidad en la calle Avellaner, la 
ampliación de las aceras en las calles Urgell y Empordà, 
y también continuar con la implantación de caminos 
escolares en todos los barrios del municipio.

LA SEMANA DE LA MOVILIDAD  
NOS INVITA A CAMINAR  

Y DESCUBRIR LA CIUDAD DE 
FORMA SOSTENIBLE Y SALUDABLE 

Camina amb nosaltres!



ÚNETE A LA 
FIESTA DEL 22 DE 
SEPTIEMBRE CON 
ACTIVIDADES 
FAMILIARES Y 
DIVULGATIVAS

FIESTA DE 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE, 
SALUDABLE 
Y SEGURA 
DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE 
 Pl. Església y ctra.   

d’Esplugues
 De 11 a 13.30 h

MUESTRA DE MOVILIDAD FAMILIAR 
· TRICICLO GIGANTE · CIRCUITO 
DE HABILIDADES EN BICI · 
ACTIVIDAD TRAM · ITINERARIO 
“NORDIC WALKING” · MUESTRA 
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
· TALLERES ARTÍSTICOS… 

Descubre las novedades de 
este año, como el itinerario 
“Nordic Walking” (marcha con 
bastones), o la muestra donde 
podréis probar diferentes 
vehículos dirigidos a las familias: 
cargobikes, bicis para niños, 
bicis con sillita, tándems, etc.

Entre todos los participantes 
se sorteará una bicicleta.

OTRAS  
ACTIVIDADES
MIÉRCOLES 18 DE 
SEPTIEMBRE
 La Re-parada (c. Catalans, 70)
 De 17 a 19.30 h

TALLER DE REPARACIÓN 
DE BICICLETAS

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
 Parque de Can Mercader y  

parque del Canal de la Infanta
 De 11.30 a 13.30 h

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
DE CALIDAD DEL 
AIRE Y DE RUIDO 
(JUGATECAMBIENTAL)
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CORNELLÀ A PEU 
Una manera divertida y sana de moverse es caminar, además de la mejor 
opción para conocer Cornellà y descubrir sus rincones escondidos, es gratis 
y además es buena para la salud. “Cornellà a peu. Guia de circuits urbans”, 
recoge hasta 17 propuestas para recorrer todos los barrios de nuestra ciudad. 
Los tienes disponibles en papel en una guía editada por el Ayuntamiento de 
Cornellà y también en la web http://ajuntament.cornella.cat/cornellaapeu/

BAIXCICLETADA 

16ª edición de una ruta en bici 
por nueve municipios del área 
metropolitana, que se celebra el 
domingo 29 de septiembre. Sale desde 
el parque de la Marquesa de l’Hospitalet 
y los participantes de Cornellà pueden 
sumarse sobre las 11 horas delante del 
mercado de Sant Ildefons (inscripciones 
desde media hora antes). El final de la 
ruta es en el parque de Torreblanca.
http://labaixcicletada.wordpress.com/.
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CADA DOMINGO, JUEGOS FAMILIARES 
EN LAS CALLES SIN COCHES

Cornellà retoma el 15 de septiembre los talleres lúdicos 
y sostenibles para dinamizar el programa “Diumenge, 
carrers sense cotxes”. Cada semana hay prevista una 
actividad infantil y familiar distinta en dos o tres de las 
16 calles que se cortan al tráfico cada domingo por la 
mañana, que son, de forma alternativa: la calle Baltasar 
Oriol (Almeda), Torras i Bages (el Pedró), Miranda (la 
Gavarra), Av. Sant Ildefons-Pl. Europa (Sant Ildefons) y 
Passatge Sant Lluís (Riera).

Las actividades se realizan de 11 a 13 horas, cada 
domingo hasta el 17 de noviembre, exceptuando el 

22 de septiembre que coincide con las actividades de 
la Semana de la Movilidad (ver páginas 4 y 5). Podéis 
encontrar propuestas deportivas, circuito de movilidad 
en bicicleta, juegos de antes con un triciclo gigante… 
todas ellas de carácter lúdico.

En toda la ciudad se cortan hasta 16 calles al tráfico 
de vehículos todos los domingos por la mañana, una 
iniciativa enmarcada en el proyecto Cornellà Natura 
para concienciar a la ciudadanía y fomentar hábitos de 
movilidad responsable, y que también propone recuperar 
el uso de la calle como espacio colectivo de convivencia. 

Carrer  
Baltasar Oriol

ALMEDA

6 OCT

Multiesport i salut
13 OCT

Juga com abans / Tricicle

Carrer  
Torras i Bages

EL PEDRÓ

15 SET

Juga com abans / Tricicle
29 SET

Tallers de circ

Carrer  
Miranda

LA GAVARRA

6 OCT

Tallers de circ

Ptge. Sant Lluís
RIERA

15 SET

Multiesport i salut
6 OCT

Juga com abans / Tricicle

Plaça de l’Església
CENTRE

22 SET

DIA DE LA MOBILITAT 
/ Tricicle

Avda. Sant Ildefons
SANT ILDEFONS

15 SET

Circuit de mobilitat
29 SET

Juga com abans / Tricicle
13 OCT

Circuit de mobilitat
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CORNELLÀ INCORPORA 
14 PROJECTES DELS PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS A LES INVERSIONS  
DE 2020

Plantació d’arbres 
i creació de nous 
escocells
80.000 €
CIUTAT

L’Ajuntament de Cornellà incorporarà a la partida 
d’inversions del pressupost municipal per a l’any 2020 
un total de catorze projectes proposats i votats per la 
ciutadania dins de la convocatòria dels Pressupostos 
Participatius, per un valor total estimat de 624.000 euros.
Aquest és el quart any que es duu a terme l’experiència dels 

Pressupostos Participatius, en què la ciutadania pot proposar 
i decidir el projecte que vulgui per a la ciutat o per al seu 
barri. Entre els mesos de juny i juliol, un total de 412 persones 
han emès el seu vot per a una de les 19 propostes 
finalment seleccionades (se’n van presentar un total de 
131), un cop valorada la seva viabilitat legal i econòmica.

Creació de pictogrames a 
espais de la ciutat per 
a persones amb TEA
20.000 €
CIUTAT

Equip de 
calistènia  
a Can Mercader
30.000 €
CIUTAT

Remodelació del 
pati de primària 
de l’escola Dolors 
Almeda
60.000 €
ALMEDA

Instal·lació de fonts d’aigua 
al parc de Joan Miró
120.000 €
ALMEDA

Millora del pati 
infantil de l’escola 
Els Pins
30.000 €
CENTRE

Transformació i millora 
dels patis d’infantil i 
primària de l’escola Suris
60.000 €
FONTSANTA-FATJÓ

Millora 
d’enllumenat
12.000 €
CENTRE

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

Renovació de 
finestres a l’escola 
Mediterrània
125.000 €
GAVARRA

Tendals per al pati 
de l’escola Ignasi 
Iglesias
40.000 €
EL PEDRÓ

Millores al parc del carrer 
Isabel Aunión
12.000 €
EL PEDRÓ

Adaptació de la planta 
superior del Centre Cívic 
Sant Ildefons
150.000 €
SANT ILDEFONS

Millora del 
mobiliari del pati 
de l’EBM Edelweiss
18.000 €
RIERA



LA CALLE AVELLANER CAMBIA  
DE CARA Y ELIMINA LAS BARRERAS
En las próximas semanas comenzará la reforma del 
primer tramo de la calle del Avellaner, en el barrio de 
Sant Ildefons. La actuación consiste en reurbanizar 
el entorno del bloque de los números 1-3-5, para 
eliminar las escaleras continuas actuales e incorporar 
un sistema de rampas, con una pendiente máxima del 
6%, para hacer más accesible toda la zona. 

La nueva configuración del espacio será mucho más 
agradable y permitirá que haya una grada para fomentar 
el uso ciudadano de este tramo de la calle, además de 
mantener su función principal como paso accesible.

La actuación implica renovar el pavimento, 
incorporar más vegetación que se sume a los árboles 
existentes, adecuar la instalación de riego, y cambios en 
el mobiliario urbano, como la colocación de farolas más 
modernas de tipo LED. También se unirán en un solo 
parterre vegetal todas las palmeras que ahora tenían  
un alcorque individual.

El plazo previsto para los trabajos es de unos  
cuatro meses, y el presupuesto de las obras asciende  
a 484.817,10 euros.
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OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO

FACILITAR LA CIRCULACIÓN 
DE LAS PERSONAS

GENERAR NUEVOS ESPACIOS 
ABIERTOS DE CONVIVENCIA

CRITERIOS AMBIENTALES
AUMENTO Y MEJORA DE LA VEGETACIÓN

INCREMENTO DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LAS LUMINARIAS

INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO 
Y SISTEMA DE TELEGESTIÓN

#Avellaner
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ACTUACIONES 
PARA MEJORAR 
LA ACCESIBILIDAD 
Y PACIFICAR 
EL TRÁFICO

ACABAN LAS OBRAS EN MONTSERRAT ROIG
Este verano han terminado las 
obras que han permitido conectar 
la zona verde de la calle Montserrat 
Roig al parque del Canal de la 
Infanta. Esta reurbanización y 
mejora de la accesibilidad ha 
sido posible gracias al reciente 
soterramiento de las torres 

eléctricas que había habido en 
la zona durante décadas.

Las obras han consistido 
en modificar el paso principal 
de peatones existente, mejorar 
su seguridad y potenciar la 
conexión más directa con el 
parque del Canal de la Infanta, la 

creación de recorridos nuevos 
y la mejora de la accesibilidad.

Para la actuación se han 
usado materiales de bajo impacto 
ambiental y fácil mantenimiento y 
reposición, además se ha mejorado 
la eficiencia energética y minimizado 
la contaminación lumínica.

SE ELIMINA LA ESCALERA 
DE LA CALLE URGELL
La actuación en las calles Urgell 
y Empordà, en la Gavarra, es una 
de las más destacadas que han 
empezado este año dentro del 
proyecto Cornellà Natura, con un 
presupuesto de 888.328,68 euros. 
Es especialmente notable porque 
entre otras cosas elimina la obsoleta 
escalera que enlaza la calle Urgell 
con la plaza Tárrega, apostando 
por un recorrido mediante rampas, 
sin barreras arquitectónicas.

Las obras tienen como objetivo 
mejorar la calidad del espacio 
público del barrio, aumentar 
la superficie verde y reforzar la 
vegetación, mejorar la accesibilidad 
y seguridad de los peatones, así 
como ordenar el tráfico y ampliar 
la red ciclable. De hecho, en la 
calle Empordà, se habilita un carril 
de cohabitación con la bicicleta, 
que llegará hasta el carril bici de 
la avenida. Salvador Allende.

#Urgell #Empordà

#MontserratRoig



A Prop Teu facilita que, a través de 
les xarxes socials o des d’una web 
específica, tots puguem fer suggeri-
ments quan advertim algun element 
que necessita una reparació o alguna 
senyalització que es pot millorar… 
en qualsevol lloc de Cornellà. Així, 
tots podem ser responsables del 
codisseny de l’espai públic, així 
com de la seva cura i protecció.

L’any 2018 la plataforma va 
rebre un total de 1.589 incidències, 
suggeriments i comentaris, 
un augment de gairebé el 8% 
respecte de l’any anterior. I aquest 
2019, la tendència és mantenir 
aquest lleuger augment, ja que 
en el primer semestre n’han 
arribat 837, el 16% més que en el 
mateix període de l’any passat.

Per tant, l’ús de la plataforma 
A Prop Teu manté un creixement 
sostingut que va augmentant 

progressivament des de la seva 
posada en marxa, l’any 2013. 
D’aquesta manera, els ciutadans 
i ciutadanes més conscienciats 
poden fer aportacions que l’Ajun-
tament de Cornellà pot convertir en 
microprojectes de millora de l’espai 
públic al seu barri o a qualsevol 
punt de la ciutat. En qualsevol cas, 
un regidor o regidora al càrrec de 
cada zona de la ciutat contesta 
directament el suggeriment, si és 
possible executar-lo, o bé explica 
les mesures que s’han pres.

Pel que fa a les vies d’entrada, les 
xifres es mantenen força estables, tot 
i que l’ús de Twitter i xarxes socials 
baixa un 2% respecte de l’últim any. 
Per barris, no hi ha gaire variacions, 
la Gavarra és on se’n registren més 
casos (148), i a Fontsanta-Fatjó, 
on menys (65 incidències).

També en els departaments 
encarregats de resoldre la incidència, 
hi ha poques variacions: Espai Públic 
(que atén qüestions com desper-
fectes en el mobiliari urbà, jardineria, 
neteja viària…) gestiona més de la 
meitat dels casos que entren a la 
plataforma, seguit de la Guàrdia 
Urbana. Cal recordar que A Prop 
Teu no és el lloc indicat per notificar 
qüestions urgents o emergències, 
en aquest cas cal adreçar-se a la 
Guàrdia Urbana pels canals habituals.

RUBIÓ I ORS 

Asfaltat a la confluència 
amb Plaça de Lluís 
Companys.
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INCIDÈNCIES RESOLTES RECENTMENT

CREIX L’ÚS DE LA PLATAFORMA 
A PROP TEU PER A PROPOSAR 
MILLORES A L’ESPAI PÚBLIC  
DE LA CIUTAT

AVINGUDA DELS ALPS

Col·locació de papereres al 
tram davant d’habitatges.
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NOMBRE D’INCIDÈNCIES 
ANY PER ANY

A PROP TEU EN DADES

Web/email: 
699

Twitter:
138

INCIDÈNCIES PER 
VIA D’ENTRADA

DEPARTAMENTS GESTORS

INCIDÈNCIES PER BARRI

El Pedró

Fontsanta-Fatjó

Centre

Riera

Altres (de caràcter general)

Sant Ildefons

La Gavarra

Almeda

65

75

114

117

148

135

74

59,4%

26,2%

7,4%

2,6%

4,6%

www

@

83,5%

16,5%

El primer semestre 
de 2019 s’han 
registrat 837 
incidències, amb 
un augment del 

16% respecte 
del mateix 
període de 2018

AVINGUDA  
DE LA FAMA

Reparació paviment a 
l’alçada del núm. 14-16.

CARRER FLOR DE NIT

Reparació del paviment.

2013
799

2014
689

2015
1.018

2016
1.298

2017
1.475

2018
1.589

2019 (projecció)
1.674

Dades del 1r semestre de 2019

109

Dades del 1r semestre de 2019

Espai Públic i 
Manteniment 

Guàrdia Urbana/
Convivència 

 
Salut Pública 

Obra pública/ 
privada 

 
Altres/genèriques 
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PREMI DE LA FUNDACIÓ ESPAVILA A UN CENTRE DE CORNELLÀ
El 25 de juny es van lliurar, a l’auditori del Palau  
Robert de Barcelona, les beques Educar Fomentant 
l’Esforç de la Fundació Espavila, que premien quatre 
projectes de l’àmbit educatiu, i un d’ells ha correspost a 
l’Escola Montserrat, de Sant Ildefons, gràcies al Projecte 
Tàndem, que s’ha desenvolupat al llarg dels quatre 
últims cursos escolars amb la col·laboració de l’Institut 
de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRBB). 

JÓVENES Y 
PROFESIONALES 
INTERCAMBIAN 
CONOCIMIENTO  
EN EL SUMMERLAB
El Citilab ha celebrado este verano el SummerLab: cuatro días dedicados  
al intercambio de conocimiento ciudadano en el marco de los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Alrededor de 80 personas, alumnado de 1º de bachillerato de centros 
de Cornellà y profesionales de diversos ámbitos, participaron en estas 
jornadas de entrevistas y conocimiento organizadas por la Diputación de 
Barcelona y el Citilab, contando con el apoyo del Ayuntamiento de  
Cornellà y el Área Metropolitana de Barcelona, en el marco de la Semana  
de la Co-innovación.

En esencia, los estudiantes conversan con profesionales con quien 
resolver dudas o ampliar conocimientos respecto al trabajo de investigación 
que deben presentar al finalizar el bachillerato, profesionales que están 
relacionados con el tema del trabajo o de su ámbito de estudio.

El SummerLab se ha organizado con la voluntad de apoyar la generación 
de nuevo conocimiento en las ciudades que surge gracias a la realización 
de los trabajos de investigación de los estudiantes de bachillerato de los 
institutos de Cornellà. Asimismo, también ha querido poner en valor todo 
el conocimiento que ya existe dentro del municipio, haciéndolo visible a 
través del Mapa de Conocimiento de la ciudad, impulsado desde el Citilab.

¿CÓMO IMAGINAS 
LA BIBLIOTECA 
DEL FUTURO?
Citilab ha puesto en marcha 
el BiblioLab de Cornellà, 
una iniciativa que impulsa la 
experimentación y el uso de 
metodologías innovadoras, 
creativas y colaborativa en las 
bibliotecas de la ciudad con el fin 
de colaborar en la transformación 
de los usos y los servicios de 
estos espacios municipales así 
como los roles de los técnicos.

Así, el laboratorio ciudadano 
de Cornellà quiere participar en 
la creación de un nuevo modelo 
de bibliotecas que incorpore 
en su base la creación de 
conocimiento y la innovación 
social a través de varias sesiones 
de participación. Las sesiones de 
ideación y experimentación del 
BiblioLab se vienen realizando 
desde el pasado mes de marzo.



La Guàrdia Urbana de Cornellà 
ofereix activitats d’educació per 
a la mobilitat segura des de fa 
més de 35 anys, concretament 
des del curs 1983-84. L’objectiu 
principal és reduir i prevenir els 
accidents de circulació al màxim 
possible. A més, es vol aconseguir 
que els escolars desenvolupin les 
competències necessàries per a 
una mobilitat eficaç, sostenible i 
segura per a tothom. En definitiva, 
el que es pretén és que siguin més 
autònoms i responsables en els 
seus desplaçaments, ja sigui com a 
vianants, com a passatgers o com  
a conductors de bicicletes i patinets.

El curs passat, hi van prendre 
part totes les escoles del municipi, 
amb un total de 266 hores 
impartides i més de 2.500 alumnes 
participants de 2n, 4t i 6è de 
primària. També hi ha activitats 
adreçades a l’alumnat d’ESO, 
batxillerat i cicles formatius: per 
exemple, el joc Game Over, no te 
la juguis!, en què hi han participat 
145 joves de dos centres, una 
obra de teatre anomenada Canvi 
de Marxa, o l’activitat Civisme 
i convivència, amb un total de 
1.470 participants el curs passat.

El programa s’adapta a les 
necessitats de cada cicle educatiu 
i permet reflexionar sobre els 
problemes del trànsit i les seves 
conseqüències, i així promoure una 
mobilitat segura i fomentar el civisme 
i la convivència als nostres carrers. 

La unitat EDUMS (EDUcació per 
a la Mobilitat Segura) està formada 
per dos agents i és coordinada per 
un caporal. Ambdós agents han 
realitzat els dos nivells d’un curs 
específic sobre aquesta matèria 
a l’ISPC (escola de policia). 

PROJECTE DE 
CAMÍ ESCOLAR
Com a novetat, l’equip d’educació 
viària ha col·laborat en el projecte de 
camí escolar, treballant conjuntament 
en les activitats educatives de 
reconeixement de l’entorn escolar 
a les escoles Martinet, Sant Miquel, 
Dolors Almeda i Ignasi Iglesias. En 
aquestes activitats 325 alumnes han 
sortit al carrer per valorar com és 
l’entorn més proper de la seva escola, 
quins riscos s’hi poden trobar, com els 
poden evitar i com es pot millorar des 
del punt de vista de la sostenibilitat, 
la salut, la seguretat i l’accessibilitat.
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HI HAN PARTICIPAT 
MÉS DE 2.500 
ALUMNES DE 
PRIMÀRIA

EDUCACIÓ PER A LA  
MOBILITAT SEGURA
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APRENDIZAJE, FORMACIÓN, 
Y DESARROLLO PERSONAL 

AL ALCANCE DE TODOS
Los centros cívicos y equipamientos municipales están llenos de oportunidades para seguir aprendiendo, 

formarse y completar nuestras inquietudes personales. Este mes de septiembre están abiertas las inscripciones 
en la mayoría de ellos, infórmate en cada uno de sus plazos y de su oferta completa. Más adelante las opciones 

se incrementarán con las propuestas de la Escuela de Humanidades y la Universitat de la Gent Gran.

CENTRO CÍVICO DE LA GAVARRA
Continúan las propuestas clásicas: taller de arte 
con Evaristo Benítez, risoterapia con Miguel Ángel 
V., el taller de arteterapia con Javier Galeote, y 
las propuestas que imparte la asociación Gent i 
Futur: moda y patronaje, yoga, patchwork, entre 
otros. Inscripciones hasta el 27 de septiembre.

CENTRO CÍVICO DEL PELL
Encontraréis 29 cursos para el trimestre de otoño.  
La novedad más importante es el curso de Fotografía 
de calle (Street Photography), otro de Fotografía con 
dispositivos móviles y también Revelado y edición 
de fotografías con Lightroom y Photoshop. También 
estrena cursos como Lettering o Relatos cortos así 
como un curso de Cocina fácil para impresionar.

Los sábados, talleres de Cocina en familia y dos 
talleres gratuitos donde aprenderemos a hacer 
creaciones reutilizando ropa y materiales viejos. 

CENTRO CÍVICO  
DE SANT ILDEFONS
Propuestas artísticas de diversos 
niveles de fotografía con Espai 
Fotogràfic Sant Ildefons, dibujo 
y pintura a cargo de la entidad 
Cornell’art-Traços, o joyería con 
metales. Opciones relacionadas 
con la gastronomía (alimentación 
saludable, cocinas del mundo…), 
informática, y música y baile (tanto 
por parejas, como actividades 
de música en familia, entre 
otros). También ofrece talleres 
relacionados con el medio 
ambiente y el bienestar personal.

CURSOS Y TALLERES PARA FOMENTAR  
LA AUTOESTIMA DE LAS MUJERES
El CIRD ofrece una programación formativa gratuita 
para mujeres de Cornellà de Llobregat pensada desde 
una perspectiva de género en diferentes ámbitos del 
conocimiento y la sociedad. Salud mental, bienestar, 
radio, mujeres para la historia, el modernismo, la 
ópera, filosofía, sexualidad, APPs, inglés para viajar… 
numerosos temas de interés en una programación 
que se extiende de octubre a junio.
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ELS CENTRES 
EDUCATIUS  
DE CORNELLÀ  
COMENCEN  
LES CLASSES
El setembre és el mes de la tornada 
a l’escola. Cornellà té un total de 
12.454 alumnes matriculats en 
les diferents etapes educatives 
obligatòries i postobligatòries, des 
de P3 fins al batxillerat i els cicles 
formatius. I a més, cal afegir-hi 
els infants de les escoles bressol 
municipals (amb 612 places), 
l’Escola Municipal de Música o 
altres centres de formació especial 
o contínua que tenim a la ciutat. 

A l’etapa infantil i primària 
es comptabilitzen fins a 7.136 
alumnes als centres de Cornellà,  
i cal destacar que aquest any s’ha 
mantingut tota l’oferta de P3. No 
hi ha altres novetats significatives 
pel que fa al nombre de centres o 
de matriculats. Ara bé, també es 
reprenen aquest mes les propostes 
educatives que ofereix l’Ajuntament 

i diversos programes de suport a 
l’educació, en totes les etapes.

A secundària, per segon any 
consecutiu, s’han ampliat els 
grups a primer d’ESO: aquest curs 
a l’institut Francesc Macià s’obre 
una línia més i es mantenen les 
noves del Joan Miró i el Maria 
Aurèlia Capmany. En total, els 
instituts de la ciutat acullen 3.145 
alumnes d’educació secundària 
obligatòria, 646 a batxillerat, i 
1.527 de cicles formatius, tant 
de grau mitjà com superior.

A Cornellà es poden cursar 
tres modalitats de batxillerat 
(ciència i tecnologia, humanitats 
i ciències socials, o arts) i l’opció 
del Batxibac (batxillerat en francès) 
i els cicles formatius als instituts 
Esteve Terradas i Miquel Martí i 
Pol, on també trobareu la FP dual.

#Cornellàpren

PROGRAMES DESTACATS 
PER AL CURS 2019-2020

Cornellà Brúixola
Adreçat a alumnat de 4t d’ESO, 
la proposta permet aprofundir 
en el ventall de possibilitats 
formatives postobligatòries que 
el nostre sistema educatiu els 
ofereix per continuar la seva 
capacitació, i com obtenir 
informació dels diferents itineraris.

Tauletes a l’aula
Projecte que impulsa l’ús d’eines i 
aplicacions tecnològiques per part 
de l’alumnat d’educació infantil i 
primària des d’un vessant pedagògic. 
Serà el segon curs a l’escola Torre 
de la Miranda, amb l’ampliació 
en un centre més de la ciutat.

Emprenedoria en anglès
Proposta que consisteix a crear un 
projecte d’emprenedoria dissenyat 
exclusivament per a l’alumnat 
d’ESO, amb el valor afegit que 
suposa impartir-lo en anglès.

12.454 
alumnes  

matriculats

Noves línies a 1r d’ESO
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Nova estació i nova programació de teatre, cultura, 
música i activitats familiars i de difusió del patrimoni 
històric de la ciutat. Cornellà s’omple de propostes, tant 
a les sales teatrals com als carrers i places, per oferir a 
tothom activitats d’oci qualsevol setmana. Informeu-vos 
sobretot de les noves programacions del Cornellà 
Escena i de L’Auditori de Cornellà, ja que adquirint les 
entrades anticipades obteniu importants descomptes!
Podeu estar sempre informats de les activitats del 
cap de setmana subscrivint-vos al butlletí Què 

Fer a Cornellà o descarregant l’APP 
gratuïta al mòbil des d’aquest QR.

NO DEIXIS PASSAR CAP OPORTUNITAT  
DE GAUDIR DE LA CULTURA 
AQUESTA TARDOR!

 www.queferacornella.cat

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE

 AL CARRER DE BALTASAR ORIOL

 10.30 h TALLERS DE CIRC (Kanaya Circ)
 11.30 h  LA FILS (Duo K2)
 12.30 h  LES VACANCES DE MADAME  
  ROULOTTE (La Bleda)

 A LA PLAÇA DE MARSANS 

 11.00 h TALLERS DE CIRC (Kanaya Circ)
 12.30 h  LA FILS (Duo K2)

TOT ESPERANT PALLASSOS 2019:  
“EL PETIT FESTIVAL”
Com tots els anys imparells, el 2019 no toca Festival 
de Pallassos, però Cornellà no els deixa de banda i 
durant el mes d’octubre la programació “Tot esperant 
pallassos” ens portarà un bon seguit d’actuacions 
a la ciutat vinculades a l’art de les rialles.

Aquesta edició està dedicada a la pallassa Marta Carbayo 
(1966-2019), que va participar al Festival en dues edicions.

La programació s’estén del 13 al 27 d’octubre de 
2019, onze activitats gratuïtes per carrers i places durant 
tres caps de setmana. Consulteu www.cornella.cat 
per trobar la programació completa:

KANAYA CIRC

CORNELLÀ 
ESCENA/CULTURA 
EN FAMÍLIA

 http://entradescornella.cat
 93 377 02 12 (Ext. 1462)
 Consulteu la web per a 
descomptes especials 
i abonaments.

TEATRE-L’AUDITORI
SALA2.CAT
BERENEM A 
L’AUDITORI

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

VENDA D’ENTRADES

DE L’1 AL 31 D’OCTUBRE
 “DARRERE LA CORTINA”

 Biblioteca Marta Mata (Sala Titan)
Exposició fotogràfica de Pep Gol. 
Inauguració: dijous 10 d’octubre a les 
19 h. S’amplia al vestíbul de l’Auditori 
Sant Ildefons (Pl. Carles Navales, s/n)

LA TARDOR VE CARREGADA D’OPCIONS
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JAZZ&BEER: 12 HORES DE 
MÚSICA I CERVESA ARTESANA
El dissabte 5 d’octubre tindrà 
lloc la 7a edició del festival 
Jazz&Beer. La música no s’aturarà 
en cap moment, amb dotze 
hores ininterrompudes de 
jazz, i el maridatge —com ja és 
habitual— de cervesa artesana 
d’arreu del país. Des de les dotze 
del migdia i fins a la mitjanit desfilaran per l’escenari 
grups musicals, però també espectacles infantils, i la 
Jazz&Beer Marxing Band amenitzarà els interludis.

“A LA RECERCA DE LES PARAULES BONIQUES”, 
espectacle d’Acluca els ulls · CONDAL LATIN JAZZ 
QUARTET · THE SUMMER LOVERS · CORNEJAZZ (amb 
la participació de les escoles de música de Cornellà) · 
ALFONS BERTRAN QUINTET (Schnitzel Time Project) 
· MELODIE GIMARD (Numen) · WOM’S COLLECTIVE

Podeu trobar tota la informació al web  
del Jazz&Beer: www.jazzandbeer.org

MÚSICA I TEATRE  
AL CORNELLÀ ESCENA
La música d’Enric Montefusco o McEnroe, un espectacle 
sobre la vida de Mozart, o la col·laboració entre Jordi Évole i 
Alberto Sanjuan. La programació escènica de l’Ajuntament 
de Cornellà per a la tardor en té per a tots els gustos, i 
un espectacle gratuït, a l’aire lliure, per estrenar-la en família.

DISSABTE 21 DE SETEMBRE 
GRAN FESTA D’INAUGURACIÓ

 Plaça de l’Església  19 h 
Jocs gegants i un espectacular 
cabaret amb variats i 
sorprenents números de circ 
i habilitats. Vine en família i 
passa una tarda d’Escena!

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE 
TERRA DE VOLTORS 

 Sala2.cat de L’Auditori  21 h  10 € (anticipada)
TEATRE / La Cia. Vintperquatre presenta aquesta obra, 
dirigida per Àngel Amazares, basada en un fet real.

DIVENDRES 4 D’OCTUBRE 
IDIOTA

 Sala2.cat de L’Auditori  
 21 h  10 € (anticipada)

TEATRE / Unwhu Teatre 
ens presenta el seu segon 
muntatge teatral amb text 
de Jordi Casanovas, una de 
les veus més interessants del 
nostre teatre contemporani. 

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE 
EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA 
– SPRING AWAKENING

 L’Auditori&Teatre  19 h  12 € (anticipada)
TEATRE MUSICAL / Musical de pop-rock, amb 
15 actors i 7 músics, que tracta sobre l’amor 
adolescent, la repressió, la por, l’abús de poder 
i la incomprensió. A partir de 13 anys.

PROPOSTES A  
L’AUDITORI DE CORNELLÀ
Diferents programacions donen diversitat i riquesa a la 
cartellera que podreu trobar a L’Auditori de Cornellà, 
des de l’espai més reduït i proper de Sala2.cat fins 
als destacats espectacles de la sala gran. Consulteu 
la programació i reserveu les vostres entrades: Julio 
Manrique, Maldita Nerea, la Simfonova o Ramon Madaula 
i Emma Vilarasau visitaran aquesta tardor Cornellà.

EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA 

JAZZ&BEER

DE L’1 AL 31 D’OCTUBRE
 “DARRERE LA CORTINA”

 Biblioteca Marta Mata (Sala Titan)
Exposició fotogràfica de Pep Gol. 
Inauguració: dijous 10 d’octubre a les 
19 h. S’amplia al vestíbul de l’Auditori 
Sant Ildefons (Pl. Carles Navales, s/n)



CULTURA EN FAMÍLIA
Dissabtes familiars a les biblioteques, la programació 
Berenem a l’Auditori amb cinc espectacles fins a final 
d’any, i les propostes de Cultura en Família, per gaudir 
de música, teatre, contes… adreçats especialment als 
més petits de la casa. 

DISSABTE 21 DE SETEMBRE 
LES GOLFES

 Biblioteca Marta Mata  12 h  
 Gratuït (aforament limitat)

DISSABTES FAMILIARS / A càrrec de Roger Casadellà.

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
CIA. TRESPERTÉ: OOPART

 Parc de Can Mercader  12 h  Gratuït
TEATRE / CIRC / Informació a la foto inferior.

DISSABTE 28 DE SETEMBRE 
CATACRIC, CATACRAC, LA MASOVERA  
SE’N VA AL MERCAT

 Biblioteca Central  11 h  Gratuït (aforament limitat)
DISSABTES FAMILIARS / A càrrec de Marta 
Esmarats. Adreçada a nadons de 0 a 36 mesos.

DIUMENGE 29 DE SETEMBRE 
I LOVE ROCK&ROLL

 L’Auditori  18 h  
15€ / Anticipada: 10€ 
BERENEM A L’AUDITORI / Totes 
les emocions que amaga el 
Rock&Roll, amb altres elements 
d’animació com tirolina, dansa 
aèria, foc, clown, coreografies…  
Entrada anticipada gratis 
amb el carnet Super3.

DISSABTE 5 D’OCTUBRE 
CIRC XIC

 Biblioteca Sant Ildefons  12 h  
 Gratuït (aforament limitat)

DISSABTES FAMILIARS / A càrrec de Cia. Katraska.  
A partir de 4 anys.

EL PATRIMONI DE CORNELLÀ, 
PER A TOTS ELS PÚBLICS

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE 
TALLER DE MINERALS 

 Museu Palau Mercader  21 h
TALLER / Taller didàctic entorn  
de la col·lecció de minerals  
de Joaquim Altabàs.

DIUMENGE 29  
DE SETEMBRE
PEL FORAT DEL PANY: 
SENYORES I MINYONES 
A CAN MERCADER 

 Museu Palau Mercader  21 h
VISITA / Els personatges 
femenins vinculats a 

la història del palau presenten tres escenes 
dramatitzades. Recomanada a partir de 10 anys.

DIUMENGE 29 DE SETEMBRE 
EL JOC D’ALMEDA. HISTÒRIA D’UN BARRI

 Museu Palau Mercader  
(punt de trobada)  10.45 h 
ACTIVITAT / Els equips 
participants haureu de fer ús 
dels vostres dots d’observació 
per descobrir els racons més 
amagats del barri. Recomanat 
a partir de 10 anys.

DISSABTE 5 D’OCTUBRE 
QUÈ HI PASSA A SANT ILDEFONS? 
GIMCANA FOTOGRÀFICA AL BARRI

 Plaça Carles Navales (punt de trobada)  11 h
ACTIVITAT / Un descendent dels empresaris que 
van construir els habitatges de Sant Ildefons reclama 
enderrocar alguns equipaments. Necessitareu afinar 
l’enginy per trobar els arguments necessaris en 
defensa del barri. Recomanat a partir de 10 anys.
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OOPART

Una particular tripulació 
arribada d’una altra 

època ens presenta la 
gran oportunitat de fer 

viatges en el temps.  
Faran servir els millors 
reclams i sorprenents  

números de circ.

PARC DE CAN MERCADER



DIUMENGE 6 D’OCTUBRE 
CONTES QUE  
CAUEN DELS ARBRES

 Museu Palau Mercader  12 h
ACTIVITAT / Una sessió de contes 
on els protagonistes trepitjaran 
fulles seques, 
cuinaran sopa de 
carabassa i aniran 
a buscar bolets.

DISSABTE 12 D’OCTUBRE 
DINS DE LES JORNADES 
EUROPEES DE PATRIMONI

LA TORRE DE LA MIRANDA I 
ELS INCREÏBLES PROJECTES 
DEL COMTE DE BELL-LLOC

 Torre de la Miranda  12 h

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE
DINS DE LES JORNADES 
EUROPEES DE PATRIMONI

EL PARC DE CAN 
MERCADER. UNA 
PASSEJADA PEL JARDÍ 
ROMÀNTIC I EL PALAU

 Plaça del Llac de Can Mercader 
(punt de trobada)  11 h

JORNADA DE 
PORTES OBERTES

 Museu Palau Mercader 
 D’11.30 a 13.30 h

VISITA / Visita lliure a la 
planta noble del Palau.

PLANTA NOBLE DEL PALAU MERCADER
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TARDOR 
D’EXPOSICIONS

FINS AL 27 D’OCTUBRE 
TRENS: VIATGE A 
PRINCIPIS DEL S. XX

 Museu Palau Mercader 
Mostra fotogràfica, dedicada al 
transport ferroviari a Espanya 
al primer terç del segle XX. 

Organitzen: Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC) i 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

FINS AL 3 DE NOVEMBRE 
50 ANYS PLENS D’HISTÒRIES.  
G.E. VOL I VOL

 Castell de Cornellà
Cinc dècades plenes d’històries, 
anècdotes i records de l’Esplai Vol 
i Vol que us convida a recordar 
tots els moments viscuts al voltant 
del món de l’esplai. L’exposició 
s’inaugura el 13 de setembre. 

FINS AL 3 DE NOVEMBRE 
LA SALVAGUARDA DEL PALAU 
MERCADER DURANT LA 
GUERRA CIVIL ESPANYOLA

 Museu Palau Mercader
L’exposició forma part de la 
mostra dispersa “1939. L’abans 
i el després”, de la Xarxa de 
Museus Locals, promoguda per 
la Diputació de Barcelona.

JOCS I ACTIVITATS 
ALS PARCS I AL 
MEDI NATURAL

DISSABTE 12 D’OCTUBRE 
VISITA GUIADA AL 
RIU LLOBREGAT

 Carrer Verge de Montserrat 
(punt de trobada) 

 10 h
Visita al Projecte Rius 
i anellament d’ocells. 
Activitat gratuïta, amb 
inscripció prèvia a http://
ajuntament.cornella.
cat/inscripcions/ 

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE
CICLISME FAMILIAR: 
SORTIDA A PALLEJÀ

 Carrer Verge de Montserrat 
(punt de trobada)  10 h
Sortida no competitiva. Oberta a 
la participació de tothom (infants 
a partir de 10 anys inclosos si van 
acompanyats d’adults). Recordeu que 
heu d’anar ben equipats per pedalar: 
beguda, casc i recanvis de punxades.

CADA DIUMENGE FINS 
AL 24 DE NOVEMBRE
ACTIVITATS AMBIENTALS

 Parc de Can Mercader 
 Parc del Canal de la Infanta
 11.30 h

Propostes per gaudir dels parcs 
en família, associades a la 
vegetació, la petita fauna, l’aigua 
i la meteorologia, entre d’altres. 
Aquestes activitats són gratuïtes i 
no requereixen inscripció prèvia.

ACTIVITATS ALS PARCS
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MARIBEL CONEJERO, 
DE GRANADA, SE 
LLEVA EL PREMIO 
ABSOLUTO DEL 
CONCURSO  
DE CÓMICS
Ya conocemos los ganadores y ganadoras de la 35ª edición del 
Concurso de Cómics “Ciutat de Cornellà”. La vencedora absoluta 
ha sido Maribel Conejero Carrasco, de 21 años y residente 
en Otura (Granada), por la obra “Animal”. Las mejores obras 
presentadas estarán en la exposición que tendrá lugar en el Castell 
de Cornellà, en el marco de la Mostra del Cómic. Se inaugurará el 
8 de noviembre con la entrega de premios del concurso.

Esta edición ha estrenado un nuevo premio, separando en 
dos categorías de edad a los participantes más jóvenes. Daniela 
Olivares Jorge, de 13 años, ha ganado en la categoría Junior 
por la obra “Melodía de primavera”, y Alba Ibáñez Rodriguez, 
de 16 años, el premio Juvenil por la obra “Prejuicios”.

Sergi Díez Paredes, de 25 años, se ha llevado el premio al 
mejor autor local por la obra “L’aprenent”. Ha habido un total de 
52 participantes en esta edición, cuarenta de ellos en la categoría 
absoluta. La participación casi es paritaria, con 28 chicos y 24 chicas 
entre todas las categorías, e incluyendo dibujantes y guionistas.

Además, el dibujante Jaime Martín obtiene el 26º Premio Ivà,  
que se otorga por votación popular. 

UNA PINTURA  
DEL PALAU VIATJA AL  
MNAC I AL MUSEU 
THYSSEN DE MÁLAGA
El Museu Palau Mercader compta amb un 
interessant ventall de pintura catalana dels 
segles XVIII a XX, a més d’alguna mostra de 
pintura espanyola i flamenco-italiana. Entre 
elles, “El encantador de serpientes”, un gran 
oli sobre tela d’Antoni Fabrés que sempre 
crida l’atenció a la Sala dels Pianos. Es tracta 
d’una obra de gran format datada cap a 1899.

Dues exposicions temporals de gran 
prestigi han demanat la seva cessió, i l’obra 
estarà gairebé un any fora de casa. La primera 
és una mostra monogràfica sobre l’artista, 
titulada “Antoni Fabrés”, que es pot visitar al 
MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya) 
fins al 29 de setembre de 2019. La segona, una 
mica més lluny, és l’exposició “Fantasía árabe. 
Pintura orientalista en España (1860-1900)”, 
visitable al Museo Carmen Thyssen de Málaga 
del 4 d’octubre de 2019 a l’1 de març de 2020.

Gràcies a aquest préstec, a més de 
donar a conèixer la col·lecció del Museu 
Palau Mercader, des del taller de restauració 
del MNAC s’ha assumit la neteja i el 
condicionament de l’obra. Más información en www.cornella.cat/ca/comics.asp
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DEPORTE Y SOLIDARIDAD DE LA 
MANO EN LA XXXVIII CURSA POPULAR

ESPORT I SALUT PER  
A TOTS ELS NIVELLS
Igual que comencen les classes per als estudiants, el mes 
de setembre també s’inicia la programació Vine a fer 
Esport Salut de l’Ajuntament de Cornellà, per començar el 
curs amb hàbits saludables i mantenir-nos en forma.

Des del 12 de setembre ja hi ha programades les 
primeres activitats, que van des de caminades, activitats 
a la piscina, iniciació al running, activitats físiques 
al costat del riu o una masterclass al parc de Can 
Mercader, entre d’altres. Com a novetat, s’incorporen el 
tai-txi al parc del Canal de la Infanta i la marxa nòrdica. 
Una àmplia oferta d’activitats esportives, totes gratuïtes, 
que tindran lloc fins al desembre.

El próximo domingo, 6 de octubre, 
se celebra una nueva edición de la 
Cursa Popular “Ciudad Cornellà”. Hay 
varios recorridos: de 10 km, de 5 km, 
más las carreras de promoción y la 
carrera solidaria. Es abierta a todas 
las personas sin restricciones de 
edad ni sexo. Los/las menores de 
edad podrán participar entregando 
la autorización de su padre, madre 
o tutor correspondiente en el 
momento de la recogida del dorsal.

Tenéis toda la información 
en la siguiente web:  
http://cornellaatletic.es/cursa/

Se trata de la XXXVIII edición de la 
Cursa, que organizan el club Cornellà 
Atlètic y el Ayuntamiento de Cornellà. 
Nuevamente, incluye una prueba 
solidaria, no cronometrada, 
que esta vez servirá para aportar 
fondos al proyecto CRENCO 
(CRéixer-ENvellir-COmpartir).

Todas las pruebas tienen la salida 
en la calle del Rugby y la llegada en 
el Estadio Municipal de Atletismo, y 
comenzarán a partir de las 9.00 horas.

También te puedes informar en 
facebook: www.facebook.com/ 
cursa.popular.cornella

Podeu consultar tota la programació a  
http://www.cornella.cat/ca/PAFES.asp

Tai-txi i marxa nòrdica 
s’incorporen a la programació

Diumenge  
6 d’octubre
9.00 h
Carrer del Rugby
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EDICTE: Decret d’Alcaldia núm. 2716/2019 de 15 
de juliol.

En compliment del que disposa l’article 21 del ROM, 
en concordança amb l’article 38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, i mitjançant acord plenari adop-
tat en sessió extraordinària celebrada el dia 2 de juliol 
de 2019, aquest Ajuntament ha procedit a la crea-
ció i determinació de la composició de la Comissió 
Informativa especial de caràcter permanent anome-
nada Comissió de Patrimoni Arquitectònic i Històric 
Artístic, que junt amb les Comissions Informatives 
de caràcter general tindran que conformar la seva 
organització complementària municipal durant el 
present mandat, a la vista de la nova composició 
política d’aquest derivada dels resultats electorals de 
les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial 
Decret 209/2019, d’1 d’abril.

Atès que d’acord amb el que de forma especí-
fica estableix l’article 22 de la Normativa del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic 
i Històric Artístic d’aquesta ciutat i, també, d’acord 
amb el que preveu l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, en concordança amb els articles 60.5 i 58.3 
del Decret Legislatiu núm. 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i amb l’article 79 del 
ROM, tots els Grups Polítics Municipals, en propor-
ció a la seva representativitat a l’Ajuntament, tenen 
dret a participar, mitjançant la presència dels seus 
Regidors i Regidores, en els òrgans complementa-
ris de l’Ajuntament que tinguin per funció l’estudi, 
informe o consulta dels assumptes que hagin de 
ser sotmesos a la decisió del Ple i el seguiment de 
la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els 
Regidors i Regidores que ostenten delegacions, 
amb la possibilitat prevista a l’article 60.5, en con-
cordança amb el 58.3 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, de 
constituir Comissions Informatives en les que tots 
els Grups polítics municipals tinguin el mateix 
nombre de membres, sempre que s’apliqui en 
les seves votacions el sistema de vot ponderat.

Atès que aquesta ha sigut l’opció per la qual s’ha 
decantat el Ple Municipal en aquesta legislatura en 
adoptar els seus acords de creació de les Comis-
sions Informatives generals i especials de caràcter 
permanent i que aquesta previsió es troba especí-
ficament contemplada al ROM.

Atès que en conformitat amb l’article 82 del Regla-
ment Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia és 
competent, en la seva qualitat de President nat de 
tots els òrgans col·legiats complementaris d’aquesta 
Corporació, per designar els membres d’aquesta 
que han d’assumir la presidència de les Comissions 
Informatives en virtut de la corresponent delegació, 
així com per adscriure als diferents Vocals represen-
tants dels Grups Polítics Municipals, a proposta del 
Grup corresponent.

Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista de les pro-
postes elevades pels diferents Grups Polítics amb 
representació municipal, i en ús de les facultats que 
legalment tinc conferides.

HE RESOLT

Primer.- Nomenar President Delegat de la Comis-
sió de Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic al 
Tinent d’Alcalde, membre de la Junta de Govern 
Local i regidor delegat de l’Àrea de Política Terri-
tori i Espai Públic, Sr. Antonio Martínez Flor, restant 
aquesta Comissió integrada pels regidors i regidores 
següents:

COMISSIO DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I HIS-
TÒRIC ARTÍSTIC

President – Delegat: Senyor Antonio Martínez Flor

Vocals:

• En representació del Grup Municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Pro-
grés (PSC–CP)

 - Titular: Senyor Ot Garcia Ruíz 
 - Suplent: Senyora Rocio García Pérez 

• En representació del Grup Municipal del Partit 
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC/AM)

 - Titular: Senyora Raquel Albiol i Gilabert
 - Suplent: Senyor Carles Alemany Lluís 

• En representació del Grup Municipal del Partit Ciu-
tadans, Partido de la Ciudadania (Cs)

 - Titular:Senyor Ismael Ciurana Sánchez 
 - Suplent: Senyor Daniel Martínez Rodríguez 

• En representació del Grup Municipal Podemos  
PODEMOS)

- Titular: Senyora Maria Carmen López Álvarez
- Suplent: Senyora Elisabet García Petit

• En representació del Grup Municipal En Comú 
– Movem Cornellà- En Comú Guanyem 
(EC-MC-ECG)

 - Titular: Senyor Sergio Gómez Márquez
 - Suplent: Senyor Claudio Carmona Vargas 

Segon.- La delegació al President d’aquesta Comis-
sió Informativa, en conformitat amb el que disposa 
l’article 177 del ROM, en concordança amb l’article 
44 del Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, produirà 
efectes des del dia següent a la data de notificació 
d’aquest Decret al Regidor afectat i tindrà caràcter 
indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació 
d’aquesta Alcaldia.

Tercer.- Comunicar aquesta resolució als Regidors i 
Regidores afectats, entenent-se acceptada la com-
petència delegada al President de la Comissió de 
forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-qua-
tre hores següents no es manifesta res en contra o 
es fa ús de la delegació, així com a la Directora del 
Departament d’Acció Territorial i Habitatge i al fun-
cionari que actuï com a Secretari de la Comissió per 
delegació de la Secretaria General de l’Ajuntament, 
pel seu coneixement i efectes.

Quart.- Publicar aquesta delegació en el Butlletí 
Oficial de la Província, en el Butlletí d’Informació 
Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, 
en compliment del que disposa l’article 13 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, en concordança amb l’article 
44.2 del Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre i amb 
l’article 169 del ROM i difondre el seu contingut, en 
compliment del Principi de Transparència, mitjan-
çant la seva publicació actualitzada i permanent 
en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els 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.

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

Cornellà de Llobregat, 15 de juliol de 2019.

EDICTE: Decret d’Alcaldia núm. 2718/2019 de 15 
de juliol.

En compliment del que disposen els articles 104.1 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, en concordança 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, 
aquest 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, en el 
qual s’han incorporat dos llocs de personal eventual 
d’assessorament especial als Grups polítics, sota la 
denominació d’Assessors de Grup municipals.

Atès que d’acord amb els referits preceptes, en con-
cordança amb l’article 9 del Reglament 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, vistes les propostes 
efectuades per les Portaveus dels Grups municipals 
d’ERC/AM i PODEMOS i en ús de les atribucions que 
em confereix l’article 22.2.2 del ROM.

HA RESOLT

Primer.- Nomenar personal eventual d’aquest Ajun-
tament, amb efectes del dia 8 de juliol de 2019, a les 
persones que a continuació es relacionen, per ocu-
par els llocs de treball que així mateix s’especifiquen:

CÀRREC: Assessor del Grup Municipal ERC/AM
RETRIBUCIÓ: 36.720,29 € 
NOM I COGNOM: David Bravo Romero

CÀRREC: Assessor del Grup Municipal PODEMOS
RETRIBUCIÓ: 36.720,29 €
NOM I COGNOM: Marcos Galante Navarro

Segon.- Establir pels esmentats llocs de treball la 
dedicació i descripció que consta en la part dispo-
sitiva 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 aquests nomenaments en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí d’In-
formació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, en compliment del que estableix 
l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d’abril, Regu-
ladora de les Bases del Règim Local, així com en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en 
els termes exigits per l’article 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 per-
sonal al servei de les Entitats Locals de Catalunya.

En compliment del Principi de Transparència, difon-
dre en la Seu Electrònica municipal el contingut 
d’aquest acord, donant així compliment a les obli-
gacions 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.- Entendre complida l’obligació de l’Alcaldia de 
donar compte trimestralment al Ple del compliment 
de les previsions legals relacionades amb el personal 
eventual, sempre que doni compte puntualment al 
Ple de qualsevol modificació que s’hi produeixi.

Cinquè.- Notificar aquest Decret als interessats, així 
com al Departament de Recursos Humans d’aquest 
Ajuntament, pels seu coneixement i efectes.

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

Cornellà de Llobregat, 15 de juliol de 2019. 



ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 
de juliol de 2019, ha acordat aprovar les bases 
particulars i les corresponents convocatòries 
per a la concessió de subvencions en règim 
de competència competitiva següents:

PROJECTES DE CARÀCTER EDUCATIU DEL 
CURS ESCOLAR 2019-2020 DE LES ESCOLES 
PÚBLIQUES D’INFANTIL I PRIMÀRIA, DELS 
INSTITUTS PÚBLICS, DEL CENTRE DE 
FORMACIÓ D’ADULTS I DE L’ESCOLA OFICIAL 
D’IDIOMES DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

El termini de presentació de les sol·licituds, en 
única convocatòria, serà des del dia següent 
de la publicació al DOGC de l’extracte de la 

convocatòria i fins el 4 d’octubre de 2019.

PROJECTES DE CARÀCTER EDUCATIU I DE MILLORA 
DE PATIS I D’ALTRES ESPAIS ESCOLARS PEL CURS 
ESCOLAR 2019-2020 DE LES ASSOCIACIONS 
DE MARES I PARES D’ALUMNES DE LES ESCOLES 
PÚBLIQUES I CENTRES CONCERTATS D’INFANTIL 
I PRIMÀRIA, INSTITUTS PÚBLICS, EMEE VIROLAI 
I ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER 
CABANAS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

El termini de presentació de les sol·licituds, en 
única convocatòria, serà des del dia següent 
de la publicació al DOGC de l’extracte de la 
convocatòria i fins el 4 d’octubre de 2019.

BASES REGULADORES PER A LA SOL·LICITUD I 
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A 

LA CONTRACTACIÓ PER EMPRESES DE PERSONES 
EN ATUR – 2019. PROJECTE OCUPA’M (6+6)

El termini de presentació de sol·licituds serà de 
dos mesos a comptar des del dia 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’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat

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, 26 de juliol de 2019.

El cornellanenc Juan Ruiz Cantos va morir 
el passat 8 de setembre en un accident 
de muntanya al Pirineu, als 65 anys d’edat. 
Ruiz va rebre l’any 2013 el Premi d’Honor 
Ciutat de Cornellà en reconeixement a la 
seva trajectòria: primer en la lluita per la 
llibertat durant el franquisme i encapçalant 
els moviments per demanar la canalització 
del Llobregat, més endavant va ser 

president durant un llarg període  
de l’Associació de Veïns d’Almeda, i 
fundador de l’Escola de Muntanya i Esports 
de Natura, a més d’estar sempre disposat 
a col·laborar amb altres entitats de la 
ciutat. L’Ajuntament de Cornellà ha 
lamentat profundament aquesta mort i 
ha traslladat el condol a la seva família.

MOR JUAN RUIZ, EXPRESIDENT DE L’A.VV. D’ALMEDA
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La Ludoteca El Dau es un servicio municipal educativo y de tiempo libre, 
dirigido a niños de 4 a 10 años. Está en la calle Osona 3 y funciona entre los 
meses de octubre a junio, las tardes de 17.30 a 20 horas. Es un espacio de 
juego y de encuentro que contribuye al proceso educativo y evolutivo  
de los pequeños desde una vertiente inclusiva y de proximidad. En 
definitiva, un agente más del marco educativo de la ciudad.

La ludoteca establece sus actividades diarias por grupos de edades. 
Destacan un espacio de juego simbólico, donde se simulan espacios de la 
vida cotidiana, y uno de juegos de mesa, además de juguetes de diferentes 
tamaños y materiales, juegos de construcción y de manipulación, etc.

Su teléfono de contacto es el 93 375 71 52 y el correo  
ludotecaeldau@aj-cornella.cat.

DESDE OCTUBRE, JUEGA EN LA LUDOTECA EL DAU

La Ludoteca del PELL abre el período 
de inscripción entre el 16 y el 18 de 
septiembre, para cerrar las matrículas 
entre el 25 y el 27 de este mismo 
mes. A partir del 30 de septiembre 
empiezan las actividades del 
trimestre de otoño, en sus más de 
100 metros cuadrados donde los 
más pequeños pueden formarse 
y educarse a través del juego.

Esta ludoteca situada en las 
instalaciones del Parc Esportiu 
Llobregat (av. del Baix Llobregat 

s/núm.) dispone de una sala de 
psicomotricidad para niños y niñas 
de 0 a 3 años, y una sala de juegos 
de mesa y juego simbólico para 
las edades de 4 a 8 años. Además 
de la matriculación trimestral 
por grupos de edad, también se 
puede acceder a la ludoteca con 
una entrada puntual de lunes a 
domingo, en diferentes horarios. 

Más información en 
www.parcesportiullobregat.com

INSCRIPCIONES PARA LA LUDOTECA DEL PELL
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MARI CARMEN LÓPEZ 
Grup Municipal  
de Podemos

Desde esta columna seguimos recogiendo las quejas e 
inquietudes de la ciudadanía como altavoz reivindicativo  
y constructivo.

Desde hace tiempo venimos recibiendo quejas reiteradas 
desde todos los barrios de la ciudad sobre la falta de limpieza 
de los espacios comunes. La imagen de Cornellá es la de calles 
sucias, excrementos y orines de perros en las aceras, pipicans 
insuficientes e igualmente sucios que provoca en muchas 
ocasiones el no llevar a nuestros animales a esos espacios 
por miedo a que cojan infecciones o parásitos. Acumulación 
de deshechos de todo tipo fuera de los contenedores, con el 
consiguiente riesgo para la salud, provocando malos olores, 
insectos y ratas, que por falta de riego salen de las alcantarillas 
entrando en los portales de los edificios. En algunas zonas, 
número de contenedores insuficiente y no se limpian con 
la asiduidad necesaria. Son de difícil acceso y algunos de 
complicado manejo ¿quién no ha ayudado alguna vez a 
una persona mayor o con dificultades físicas a tirar la basura? 
Si sumamos el insuficiente número de papeleras e incluso 
desaparición de las mismas en algunos lugares, se está 
contribuyendo a que la gente justifique conductas incívicas. 
En barrios como el de Famades el caso se agrava. Queremos 
trasladar el malestar de la ciudadanía que reivindica una ciudad 
más vivible. Entre las demandas que nos han llegado está la de 
sustituir los voluminosos contenedores que ocupan nuestras 
calles por otros subterráneos con mayor capacidad, para 
desterrar la imagen de bancos, balcones y terrazas pegadas 
a basura y malos olores. Es necesario aumentar las plazas 
de personal y medios dedicados a la limpieza, sustituir los 
contenedores en mal uso, y recogida más frecuente de los 
contenedores de vidrio, plástico y papel. 

Otra de las quejas recibidas tienen que ver también con 
mirar donde se pisa debido al mal estado de las aceras, 
baldosas rotas o que sobresalen que pueden provocar caídas. 
Es el caso de la salida del parking de la plaça Lluís Companys, 
barrio Centro, que es peligroso para personas mayores y 
personas con problemas de movilidad. Máxime teniendo en 
cuenta que la superficie deteriorada está entre dos pasos de 
cebra con semáforos, uno para dirigirte a la estación de los 
FGC. Una zona por la que tienes que pasar, si quieres cambiar 
de acera. Respecto a este particular los usuarios nos han 
solicitado que sean sustituidas estas baldosas por otro tipo  
de superficie lisa, resistente y antideslizante que facilite 
caminar con seguridad.

No podemos educar en el civismo si el propio 
ayuntamiento no se encarga de poner los medios para 
que la gente se implique en mantener limpia la ciudad y 
desde Podemos creemos que la solución sobre la limpieza 
y mantenimiento de nuestras calles pasa por más inversión 
pública municipal y/o remunicipalización del servicio.

Dejamos atrás agosto y el parón estival para continuar 
trabajando con fuerzas renovadas para y por nuestra ciudad.  
Y lo haremos de la única manera que en Ciutadans 
entendemos la política municipal, poniendo al ciudadano, 
sus necesidades y su bienestar en primer lugar. Y para 
ello continuaremos con nuestra oposición constructiva y 
responsable, con una oposición en la que las propuestas útiles 
y de interés general de nuestros vecinos van a ser nuestra 
dinámica. Una oposición en la que el cuidado de nuestro 
patrimonio, el patrimonio de todos los cornellanenses, es 
fundamental. Como cuando en el 2018 solicitamos mediante 
una moción una auditoria del estado de las instalaciones 
deportivas municipales y a pesar de ser apoyada por todos 
los partidos de la oposición, la inoperancia del Equipo de 
Gobierno socialista, ha hecho que este verano no podamos 
disfrutar de una de las piscinas exteriores de nuestra ciudad, 
provocando un gran perjuicio para todos nosotros.

En Cs Cornellá queremos mirar adelante sin olvidar 
el pasado para aportar regeneración y transparencia a la 
gestión del gobierno municipal y trabajar por el desarrollo y 
la prosperidad de la ciudad y para ello nos vamos a implicar, 
como ya es habitual en nosotros, al máximo.

Para Cornellá es imprescindible que el Equipo de 
Gobierno y el resto de formaciones del Pleno Municipal, no 
supediten el interés particular o de partido al interés general 
de la ciudad. Los cornellanenses tienen que ver resultados 
en la gestión y en la mejora de la limpieza en nuestras calles 
y del aumento de la seguridad con la ampliación de los 
miembros de la Guardia Urbana y de sus equipamientos, 
mejoras en las instalaciones municipales y del espacio 
público, en la movilidad sostenible, en las políticas sociales, 
en acceso a la vivienda y en el comercio de proximidad. 

Cs Cornellá tiene propuestas que ilusionan a nuestros 
vecinos. Propuestas para lograr una ciudad abierta, moderna, 
bien gestionada, atractiva a empresas y particulares. Queremos 
conseguir una ciudad capaz de competir a nivel internacional  
y durante esta legislatura vamos a trabajar para ello. 

Durante este mandato, Ciutadans seguirá estando 
presente en todos los barrios de Cornellá, escuchando de 
cerca a los vecinos en las diferentes carpas informativas y 
en nuestra carpa informativa fija todos los últimos domingos 
de cada mes en el Parque de Can Mercader, para transmitir 
nuestro proyecto a nivel municipal. Un proyecto que apuesta 
por la innovación, la educación, la unión, la igualdad y 
la libertad y conocer de primera mano las inquietudes y 
propuestas de los cornellanenses, para entre todos, construir 
una ciudad mejor.

Puedes contactar con nosotros en el Despacho Municipal 
en Can Vallhonrat, en el correo electrónico: cornella.
llobregat@cuidadanos-cs.org y a través de las redes sociales. 

¿UNA CORNELLÁ CUIDADA?  
SÍ SE PUEDE!

ISMAEL CIURANA 
Grup Municipal
de C’s

NUESTRAS PRIORIDADES
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Iniciem el nou curs polític amb un setembre i una tardor 
carregada d’actes, activitats i de compromisos polítics. 
Tenim per davant temes clau que ens afecten tan en l’àmbit 
municipal, del Parlament i del Congrés dels Diputats. 

Al Parlament de Catalunya encarem una tardor on, el 
debat dels Pressupostos i els acords als que s’arribi o no, poden 
determinar si anem a eleccions anticipades. Actualment els 
pressupostos vigents són prorrogats del 2017, i si es vol posar al 
dia el país, és insostenible continuar amb els mateixos. Per això, 
és responsabilitat de tots, començant pel Govern, negociar i 
treballar per arribar a un gran acord per aprovar uns pressupostos 
que ens permetin avançar com a país.

Pel que fa a l’Estat Espanyol, aquest setembre tindrà lloc 
la última sessió d’investidura que determinarà si, finalment, 
Pedro Sánchez és president o tornem a anar a eleccions. El 
passat mes de juliol vam poder seguir les dues sessions del 
debat d’investidura, que van deixar palesa la manca de diàleg 
i d’entesa de l’esquerra espanyola, que ens pot conduir a un 
govern de dretes. Esquerra ens vam abstenir, i no va ser una 
decisió fàcil, però, encara que el cor ens demanés un vot en 
contra, per la negació a parlar, pel 155, pels presos i preses 
i per la repressió que continuem patint, ens calia enviar un 
missatge per al diàleg i l’entesa per resoldre políticament 
l’anomenat conflicte català. Vam fer un vot de generositat i 
responsabilitat, un vot carregat de simbolisme que no sabem 
si es podrà repetir al setembre, perquè tal i com va dir el 
Gabriel Rufián, el setembre ens complica la vida a tots.

Perquè aquest setembre tot apunta que tindrem la 
sentència del procés, una sentència que lamentablement 
sembla que ja estigui escrita. Fa gairebé 2 anys que els 
presos i les preses polítiques no són a casa i que es veuen 
injustament empresonades. No normalitzarem mai la 
persecució política, la criminalització de les idees i la repressió 
que hem viscut abans, durant i després de l’1 d’Octubre. 
Estem preparades per les mobilitzacions i accions que 
calguin, amb la no violència i la desobediència canviarem 
l’estat de les coses i farem un Tsunami Democràtic. No ens 
aturarem fins que tots els presos, les preses, els exiliats i 
exiliades polítiques tornin a casa.

Pel que fa a l’àmbit municipal, encarem el setembre amb una 
agenda plena d’activitats: el tradicional dinar popular republicà 
d’Esquerra Cornellà, la Marxa de Torxes, la Diada i les mil i una 
activitats que organitzen les associacions i entitats de la ciutat.  
En política municipal encarem el desglòs i treball dels 
pressupostos per l’any 2020, així com el dia a dia i el 
desenvolupament de les propostes del nostre programa electoral.

Venen dies molt importants i determinants. Hem d’estar 
preparats, d’empeus i a punt. I ho estarem.

Tornem amb les ben piles carregades, tornem preparats i 
preparades per a una tardor que es presenta políticament 
molt intensa, tant a l’àmbit estatal com autonòmic.

I també tornem amb la visió de clara de com volem 
seguir transformant la ciutat, per fer-la més humana, amb el 
Cornellà Natura.

Les ciutats estan esdevenint una peça clau en el camí 
envers la Sostenibilitat. L’Agenda 2030 de l’ONU recull en 
el seu objectiu 11, “Ciutats i comunitats sostenibles”, el 
compromís de les ciutats de proporcionar accés universal  
a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles 
l’any 2030. 

Cornellà ja fa uns anys que ha iniciat el seu procés 
de transformació per a esdevenir una ciutat més verda i 
sostenible, esforç reconegut per la Comissió Europea amb 
l’atorgament del Premi “Green Leaf”. A través del projecte 
estratègic Cornellà Natura, s’estan impulsant tot un conjunt 
d’actuacions per tal d’incrementar la natura a la ciutat, 
fomentar la mobilitat sostenible i adaptar el municipi als nous 
reptes ambientals derivats de la crisi climàtica.

Entre les actuacions executades recentment, destaquen 
la reurbanització de l’entorn de l’avinguda dels Alps i el parc 
de Rosa Sensat, amb què hem guanyat noves zones verdes 
i, alhora, s’ha creat un passeig naturalitzat que connecta, a 
peu o en bicicleta, el parc de Rosa Sensat amb el parc de Can 
Mercader. Així mateix, és remarcable la vianalització del carrer 
Verge de Montserrat, una via vertebradora que ens apropa a 
l’espai natural més emblemàtic de Cornellà, el riu Llobregat. 

Aquestes transformacions, de caire urbanístic, s’han 
complementat amb mesures temporals que impulsen la 
pacificació dels barris de la ciutat. Des del gener del 2018, els 
diumenges al matí, es tallen 16 carrers als cotxes perquè les 
persones en puguin fer un ús alternatiu. 

A més a més, durant els propers mesos, es desplegarà 
la nova ordenança de circulació, una ordre que promou 
l’evolució envers una mobilitat més sostenible i segura. 
La norma para especial atenció a regular la convivència 
entre vianants i vehicles. També prioritza les persones amb 
mobilitat reduïda, el transport públic i l’ús de bicicletes i 
vehicles de mobilitat personal.

Altrament, a principis del 2020, entrarà en vigor la Zona 
de Baixes Emissions de Rondes de Barcelona, una mesura 
orientada a incrementar la qualitat de l’aire que respirem, i 
una vegada més Cornellà s’implicarà en el seu desplegament 
per tal de ser una ciutat més sostenible.

Bé, tenim molta feina, i la farem amb rigorositat, sempre 
amb una prioritat clara: les persones, millorar el dia a dia dels 
veïns i veïnes, així que som-hi!

Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat, i ens 
veiem per Cornellà!

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

REPTES DE CIUTAT I DE PAÍS SOM-HI! 

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC



LA SOCIEDAD DIGITAL  
DEL FUTURO
La plataforma de debate Cornellà Creació retoma 
sus sesiones este mes de septiembre, con la 
presencia de Therese Jamaa, General Manager 
de GSMA, como responsable del proyecto Mobile 
World Capital Barcelona. Será el viernes 20 de 
septiembre en el World Trade Center Almeda Park, 
en formato de desayuno-conferencia. Jamaa ha 
titulado su intervención “Construyendo la sociedad 
digital del futuro”, centrada en las tecnologías 
que protagonizan el Mobile World Congress. Más 
información e inscripciones: www.cornellacreacio.cat

SETEMBRE/ 
OCTUBRE
http://agenda.cornella.cat

ASSESSORAMENT PER A 
REPARAR PETITS APARELLS
A partir del 18 de setembre La Re-Parada ofereix 
tallers d’assessorament en reparació els dimecres 
de 17.30 a 19 hores. Es podran reparar principalment 
aparells elèctrics i electrònics i informàtics, excepte 
el 3r dimecres de mes, que es dedicarà a les 
sessions de reparació i manteniment de bicicletes. 
Si tens algun objecte que necessiti una reparació 
perquè es pugui tornar a fer servir o per millorar el 
seu funcionament, acosta’t a la Re-Parada (carrer 
Campfaso, 70) per allargar la seva vida.
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FIESTAS DE BARRIO
Llegan fines de semana marcados por las diferentes 
fiestas de barrio de la ciudad. Del 12 al 21 de 
septiembre, fiestas en la Gavarra-Lindavista. El fin de 
semana del 27-29 de septiembre, es el turno del barrio 
del Pedró. El primer fin de semana de octubre, serán 
fiestas en el Casc Antic. Y alrededor del 12 de octubre, 
las fiestas del Pilar del barrio Sant Ildefons. Consulta 
todos los programas detallados en la página de agenda 
de la web municipal: http://agenda.cornella.cat

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

BON INICI DE CURS 
A TOTS I TOTES

Iniciem un curs polític que estarà marcat per les reivindicacions 
de la societat civil, i especialment dels més joves, davant l’alerta 
climàtica i ambiental. El dia 27 de setembre està convocada una 
jornada de reivindicació per denunciar el punt de no retorn al 
qual estem arribant en quant el deteriorament de molts dels 
ecosistemes i el greu escalfament global que, si no s’actua amb 
urgència, seguirà creixent i es farà irremeiable.

Davant aquesta emergència les institucions públiques 
han d’activar tots els mecanismes al seu abast per donar una 
resposta responsable, coordinada i global. Els ajuntaments han 
de seguir explorant les possibilitats, dintre dels seus recursos i 
competències, per reduir les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle i mantenir tots els serveis ecosistèmics que ens 
dóna la biosfera i que permeten la nostra subsistència. 

Un altre tema d’actualitat són les mesures necessàries per 
millorar la qualitat de l’aire. La Comissió Europea ha denunciat 
Espanya per incomplir els límits del contaminant diòxid de 
nitrogen (NO2) a Madrid i Barcelona. Les mesures iniciades a 
l’Àmbit-40 han millorat les dades registrades i fan ser optimistes 
respecte al compliment dels límits legislats, tot i això, és necessari 
anar molt més enllà. L’OMS alerta de les greus conseqüències 
sobre la salut i l’estreta relació amb la patologia infantil crònica 
més freqüent, l’asma, i altres malalties respiratòries. 

Els pròxims anys a Cornellà s’hauran de seguir implementant 
accions que en molts casos ja estan iniciades o projectades, com 
ara les mesures per rebaixar les emissions dels equipaments i 
edificis municipals, renovar la flota municipal cap a vehicles no 
contaminants, o restringir el trànsit de vehicles contaminants 
durant els episodis de contaminació ambiental. 

Però més que un inici de curs polític el setembre és- per 
antonomàsia- el mes de l’inici del curs escolar. Convençuts que 
l’educació pública ha de ser la principal eina d’apoderament 
dels ciutadans i les ciutadanes, desitgem que els i les 
professionals del món de l’educació puguin comptar amb tots 
els recursos per poder fer la seva tasca en òptimes condicions. 

Per últim, quan llegeixin aquestes línies possiblement ja estarà 
més que encaminada una nova convocatòria electoral davant 
la incapacitat o la falta de voluntat de Pedro Sánchez per formar 
govern. Seria un greu error. Necessitem un govern a l’Estat, 
compromès amb la igualtat de gènere, la transformació ecològica i 
la justícia social. Cal explorar totes les fórmules per experimentar el 
primer govern de coalició a Espanya. Però a més, s’ha d’evitar donar 
una nova oportunitat a la dreta i l’extrema dreta. Malauradament 
ens trobem amb un Pedro Sánchez que sembla haver caigut en un 
perillós narcisisme demoscòpic i electoral. Mentre es contempla al 
mirall de les prediccions electorals, la ciutadania i l’economia 
segueixen reclamant mesures urgents per garantir el dret a 
l’habitatge, enfortir els serveis públics, engegar la transició energètica, 
reforçar les mesures contra la violència masclista, i garantir l’accés a 
l’educació i els estudis superiors d’una forma efectiva.
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BREUS
MOBILITAT INTERNACIONAL 
Si vols anar a qualsevol indret del món 
a estudiar, fer pràctiques, voluntariat… 
tens un espai especialitzat en mobilitat 
internacional que quinzenalment 
s’instal·la al CRAJ (carrer Mossèn Andreu, 
17). Pots reservar la teva cita enviant 
un correu a puntvolisol@gmail.com

GRAN FESTA DEL FOC 
Jornada festiva organitzada pel Foment 
de Cultura Popular, el dissabte 21 de 
setembre a la plaça de Catalunya.  
A les 19 hores, 5a Tabalada de Cua; 
a les 21 hores, espectacle de llum 
i foc “12 Nit Infernal de foc de la 
Gavarra-Lindavista”. I a partir de les 
23 h, fi de festa amb música i barra.

CLUBS I TALLERS DEL CRAJ 
Si tens una afició i vols compartir-la amb 
altres joves de la teva edat, vine al CRAJ 
i explica’ns què t’agradaria fer, nosaltres 
et cedim l’espai i els recursos per poder 
dur-les a terme. A més, a l’octubre tornen 
els tallers de teatre. Si t’agrada actuar, vols 
conèixer diferents tècniques o t’agradaria 
representar una obra, no t’ho pensis més!

MERCAT DE PAGÈS 
El Mercat de Pagès és un espai de trobada 
entre els pagesos del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i els consumidors, que ofereix 
la possibilitat de comprar directament a 
pagès fruites i hortalisses de proximitat.  
El trobareu els diumenges, de 10 a 14 
hores, al parc de Can Mercader.

OCUPACIÓ JUVENIL 
El Servei d’Ocupació Juvenil ajuda el jovent 
en la recerca d’una ocupació. Dirigit als 
i les joves d’entre 16 i 29 anys, s’hi pot 
demanar suport tant si es vol reprendre els 
estudis com cercar feina, ja sigui estable 
o temporal. És al CRAJ (carrer de Mossèn 
Andreu, 17), amb atenció individualitzada 
de dilluns a divendres 16 a 21 hores.

FES-TE UNA FOTO I PUJA  
AL TRENET
Si visiteu l’exposició “Trens: Viatge 
a principis del s. XX” al Museu Palau 
Mercader feu-vos una foto amb el 
photocall que trobareu al final de la 
mostra. Si l’ensenyeu al personal del 
Museu, us donaran un tiquet per gaudir 
d’un viatge gratuït al trenet del parc de 
Can Mercader (fins a esgotar existències). 

MERCAT D’INTERCANVI 
El dissabte 12 d’octubre té lloc una nova 
edició del Mercat d’Intercanvi i Segona Mà, 
que, coincidint amb les festes del Pilar, 
es realitzarà a la plaça de Sant Ildefons, 
de 10.30 a 14 hores. Si vols muntar una 
parada, reserva de forma gratuïta una 
taula a través del formulari que trobaràs a  
http://ajuntament.cornella.cat/Inscripcions 
(les inscripcions s’obren deu dies abans 
i es tanquen el dimecres anterior).

VISITES GUIADES AL  
PALAU MERCADER
Visita comentada en què es presenta 
la història de la finca Mercader i es 
descobreixen alguns dels espais de 
la planta noble, decorats segons el 
gust d’una família aristocràtica de 
finals del s. XIX. Tots els diumenges i 
festius a partir de les 12 hores, quan 
no hi hagi programada una altra 
activitat incompatible amb la visita. 
Inscriviu-vos prèviament al correu 
museumercader@aj-cornella.cat

PROGRAMACIÓ ESCÈNICA  
DE TARDOR
Ja pots comprar les entrades per a les 
programacions escèniques de tardor, 
teatre i música. Les entrades anticipades 
tenen importants descomptes, tant 
per als espectacles de l’Auditori de 
Cornellà (www.auditoricornella.com) 
com per a les propostes del Cornellà 
Escena (http://entradescornella.cat).

CONCURS LITERARI  
PER A DONES
És oberta fins al 30 de setembre la 
convocatòria per participar al XXIV 
Concurs Literari per a Dones Àrtemis. 
Es valorarà la creació literària, imaginativa 
i innovadora. Els treballs s’han d’enviar 
a l’Apartat de Correus 160 de Cornellà 
de Llobregat. Més informació al 
correu donesartemis@gmail.com

NIT DE REIS 2020
Preneu nota: per apuntar-se a la cavalcada 
de la Nit de Reis 2020 cal adreçar-se els 
dies 28 i 29 d’octubre, de 10 a 14 hores 
i de 17 a 19 h al departament de Cultura 
(carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18, 
baixos). Els requisits són tenir entre 6 i 
11 anys, estar empadronat a Cornellà 
i no haver estat escollit en el sorteig 
d’infants per a la cavalcada de Nits 
de Reis dels dos anys anteriors. 

17/09/19 

Torneig de petanca 
per a gent gran
19/09/19

Taller d’alimentació 
saludable
21/09/19

Festa d’inauguració 
del Cornellà Escena
21/09/19

12a Nit Infernal de Foc
22/09/19 

Oopart al parc  
de Can Mercader
22/09/19

Festa de la mobilitat 
sostenible
25/09/19

Ànim 10 especial 
llera del riu
29/09/19

XVI Baixcicletada
05/10/19

7a edició del 
Jazz & Beer 
06/10/19

XXXVIII Cursa Popular
12/10/19

Visita guiada  
al riu Llobregat
13/10/19

Inici Tot esperant 
Pallassos

DIARI
    15

16 17 18 19 20 21 22

30 1 2 3 4 5 6

23 24 25 26 27 28 29

7 8 9 10 11 12 13

15 14 15 16 17 18 19



Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

www.cornella.cat

www.queferacornella.cat

Música, teatre, activitats 
familiars… descobreix tot  
el que es fa a Cornellà a 
queferacornella.cat


