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PER UN ANY NOU  
MÉS HUMÀ I SOLIDARI

Son fechas de mucha actividad cultural y comercial a la 
ciudad. Las luces, la animación en las calles y la decoración 
en los comercios y en los mercados nos hacen olvidar la 
rutina y vivir por unos días la ilusión de la Navidad, unos 
días muy especiales para compartir con los amigos y 
familiares. Seguro que os habéis encontrado sorpresas y 
curiosos personajes caminando por los diferentes ejes 
comerciales… tanto el Ayuntamiento como la entidad 
Cornellà Compra a Casa impulsamos una campaña 
comercial animando a la ciudadanía a apostar, en Navidad 
y siempre, por el comercio de proximidad. Es un buen 
momento para ser responsables con el consumo y 
confiar en nuestros comerciantes que nos ofrecen un 
buen servicio y dan vida a los barrios de la ciudad. 

Estos días, entidades y voluntarios organizan un 
montón de actividades para que todo el mundo pueda 
disfrutar de las fiestas, muchas de ellas orientadas a 
los niños y niñas, que son los grandes protagonistas: 
conciertos, pesebres, Fira de Santa Llúcia, Campamento 
Oriental… Acordaros que la Cruz Roja tiene en marcha la 
campaña de recogida de juguetes y que la Botiga Solidària 
abre las puertas a nuestra solidaridad. Y, el 5 de enero toca 
correr por una buena causa, los Corresolidaris organizan 
la Cursa de Reis en beneficio de la escuela Virolai.

Ahora que empezamos un nuevo año, quería hacer 
esta reflexión: que, al formular nuestros propósitos, 
todos miremos algo más a nuestro alrededor y 
pensemos como podemos contribuir a hacer una 
ciudad más humana, más conectada a la realidad de las 
personas y a sus inquietudes. Mi propósito para 2020 
es trabajar como hasta ahora para asegurar la igualdad 
de oportunidades para todo el mundo y garantizar 
que nadie se quede atrás. ¡Deseo que disfrutéis al 
máximo de estas fechas y que tengáis un Buen Año!

Són dates de molta activitat cultural i comercial a la 
ciutat. Els llums, l’animació als carrers i la decoració als 
comerços i als mercats ens fan oblidar la rutina i viure 
per uns dies la il·lusió del Nadal, uns dies molt especials 
per compartir amb els amics i familiars. Segur que us 
heu trobat sorpreses i curiosos personatges voltant 
pels diferents eixos comercials… tant l’Ajuntament 
com l’entitat Cornellà Compra a Casa impulsem una 
campanya comercial animant la ciutadania a apostar, 
per Nadal i sempre, pel comerç de proximitat. És un bon 
moment per ser responsables amb el consum i confiar 
en els nostres botiguers que ens ofereixen un bon 
servei i donen vida als barris de la ciutat. 

Aquests dies, entitats i voluntaris organitzen un 
munt d’activitats perquè tothom pugui gaudir de les 
festes, moltes d’elles orientades als infants, que en són 
els grans protagonistes: concerts, pessebres, Fira de 
Santa Llúcia, Campament Oriental… Recordeu que la 
Creu Roja té en marxa la campanya de recollida de 
joguines i que la Botiga Solidària obre les portes a la 
nostra solidaritat. I, el 5 de gener toca córrer per una 
bona causa, els Corresolidaris organitzen la Cursa de 
Reis en benefici de l’escola Virolai.

Ara que comencem un nou any, volia fer aquesta 
reflexió: que, en formular els nostres propòsits, tots mirem 
una mica més al nostre voltant i pensem com podem 
contribuir a fer una ciutat més humana, més connectada 
a la realitat de les persones i a les seves inquietuds. El meu 
propòsit per a 2020 és treballar com fins ara per assegurar 
la igualtat d’oportunitats per a tothom i garantir que ningú 
es quedi enrere. Desitjo que gaudiu al màxim d’aquestes 
dates i que tingueu un Bon Any!

L’alcalde
Antonio Balmón
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LAS CALLES SE LLENAN DE ACTIVIDADES  
CULTURALES Y LÚDICAS COMO RECLAMO  
PARA IMPULSAR EL TEJIDO COMERCIAL

La ilusión de la Navidad vuelve a las calles de 
Cornellà con actividades de dinamización, personajes 
itinerantes y diversas figuras decorativas, para 
impulsar las compras navideñas en los diferentes 
establecimientos comerciales del municipio, y así 
favorecer y dinamizar la economía local. Estamos 
en la época de más actividad comercial, por eso 
es importante usar el sentido común y comprar 
con responsabilidad. Apostar por la proximidad 
es garantía de calidad, variedad, confianza y 
atención personalizada. En Cornellà podemos 
encontrar una amplia oferta de comercios, más 
de 2.500 según el censo de la guía comercial 
online (www.guiacomercialcornella.cat), que 
incluye también establecimientos de hostelería y 
restauración y de los tres mercados municipales. 

Además, cada año los comerciantes y paradistas 
de los mercados de la asociación Compra a Casa 
colaboran con el Ayuntamiento en la decoración 
navideña que desde el 28 de noviembre luce en las 
calles de la ciudad. En esta ocasión se ha ampliado 
la iluminación a lo largo de la avenida del Parque 

y la avenida de Sant Ildefons, como siempre con 
bombillas sostenibles y de bajo consumo.

ANIMACIÓN NAVIDEÑA
A partir del 3 de diciembre y hasta el 4 de enero, 
para fomentar la cohesión social del comercio de 
proximidad, alrededor de las 12 de la mañana y por 
la tarde a las 17.30 horas, podréis encontrar diversas 
sorpresas en los principales ejes comerciales y 
mercados de la ciudad: animación musical, un 
triciclo, una locomotora, animales itinerantes, incluso 
un elefante gigante con pajes reales que repartirán 
caramelos. Además, por toda la ciudad habrá gran 
variedad de elementos decorativos iluminados con 
los que podréis haceros divertidas fotos e interactuar, 
siempre poniendo atención para no causar daños 
en las figuras y las podamos disfrutar muchas 
navidades. Vuelven el Mag Maginet y sus buzones, 
los árboles de los deseos, las bolas de Navidad, el 
reno, la marmota… junto con un pingüino, un oso 
patinador y un osito Teddy interactivo, entre otros. 

EL COMERCIO DE PROXIMIDAD: 
CALIDAD Y CONFIANZA PARA 
LAS COMPRAS DE NAVIDAD



MÁS SEGURIDAD EN  
LOS EJES COMERCIALES
En esta época también se pone en marcha un 
dispositivo especial de seguridad, alrededor de los 
ejes comerciales, y en las horas de mayor afluencia 
de público (entre 17 y 20.30 horas), con el objetivo 
de crear un efecto disuasorio y atender rápidamente 
cualquier incidencia. Este dispositivo es conocido como 
“Operació Grèvol” y ofrece consejos a los comerciantes 
sobre las medidas de seguridad a adoptar durante estos 
días, en el que se incrementa la actividad en las tiendas.

CONSUMO RESPONSABLE 
Un consumo responsable implica no malgastar, 
controlar lo que compramos y el dinero que gastamos, 
pero también contribuir a la sostenibilidad del medio 
ambiente. Estos son algunos consejos a tener en 
cuenta: evita embalajes innecesarios, utiliza tus 
propias bolsas o carrito de la compra y no descuides 
el reciclaje. Aprovecha los servicios que proporciona 
el Ayuntamiento, como el espacio la Re-parada para 
reparar pequeños electrodomésticos que no funcionen 
bien antes de desecharlos, y colabora con la Botiga 
Solidària de Cornellà llevando alimentos y productos 
básicos para hacer llegar la Navidad a todos los hogares. 

HORARIOS ESPECIALES DE  
LOS MERCADOS MUNICIPALES 

Mercado de Sant Ildefons:  
Lunes 23 de diciembre, de 8 a 20 h 
Martes 24 de diciembre, de 8 a 16 h

Mercado Centre: 
Lunes 23 de diciembre, de 8 a 20 h 
Martes 24 de diciembre, de 8 a 16 h  
Lunes 30 de diciembre, de 8 a 20 h 
Martes 31 de diciembre, de 8 a 16 h

Mercado Marsans: 
Lunes 23 de diciembre, de 8 a 20 h 
Martes 24 de diciembre, de 8 a 16 h
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UNA BOLA I UN ÓS GEGANT, 
UN REN, UNA MARMOTA,  
UN PINGÜÍ…

DESCOBREIX 
TOTES LES 
FIGURES DE NADAL 
A CORNELLÀ
A Cornellà donem la benvinguda al Nadal amb molt de 
ritme i amb figures de llum repartides per tota la ciutat. 
El 28 de novembre es van encendre tots els llums 
gràcies a la col·laboració dels infants i les seves 
famílies, els quals van gaudir de la festa i van sumar 
esforços per aconseguir l’energia necessària per 
il·luminar més de cinquanta carrers, setze bústies 
vermelles, nou Mags Maginets i vuit arbres dels 
desitjos de la Fada Ondina. Però, a més a més, ens 
han deixat altres sorpreses que us animem a 
descobrir pas a pas pels voltants de la ciutat. 

Us proposem una activitat per a tota 
la família: anar a la recerca de tots els 
ninots que il·luminen Cornellà. 

RIERA

Ós Teddy, figura animada, de 4 m d’alçada  
Plaça de Catalunya

Boles de Nadal vermelles. Carrer de Frederic  
Soler i plaça de Lluís Companys 
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Les Aigües

Ajuntament R. Anselm
 Clavé

Av. S. Allende
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. d
’E

sp
lu

gu
es

 Av. dels Alps

Rubió i Ors

Bola de Nadal blava 3D. Plaça de Catalunya

Pessebre de  
l’artista Jordi Rocosa  
Plaça de Catalunya#nadalcornella

Aprofiteu per fer-vos divertides 
fotos i compartiu-les…

1

2

3

4

@queferacornella



SANT  
ILDEFONS

Sant 
Ildefons

Gavarra

LA GAVARRA

El Pedró
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Almeda

ALMEDA

RIERA

1 2
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4
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Ren gegant,  
de 4 m d’alçada 

Carrer del 
Doctor Arús 

Marmota 
esquiadora, de 
4 m d’alçada
Viaducte  
de la RENFE 

Arc de bola i avet, de 5 m d’alçada 
Rambla d’Anselm Clavé 

8

9

Pingüí, de 4 m d’alçada  
Plaça d’Extremadura

10

Ós patinador, de 
2,30 m d’alçada
Plaça de Sant 
Ildefons

Parc de Can 
Mercader

R. Anselm
 Clavé

Av. S. Allende

Ct
ra

. d
’E

sp
lu

gu
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Torre de
la Miranda
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 Av. dels Alps

Carrer Catalans

Rubió i Ors

Arbres de Nadal amb 
regals, de 5 m d’alçada
Plaça d’Europa i carrer 
Verge de Montserrat

9
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8

7

6
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El Ayuntamiento de Cornellà y la 
empresa Einsmer han puesto en 
marcha un innovador sistema de 
alerta inmediata de la APP M7 de 
Seguridad Ciudadana que tiene 
como objetivo impulsar medidas 
que mejoren las actuaciones 
de prevención y la atención en 
materia de violencia machista. 
Se trata de una iniciativa pionera. 
Para activar el servicio, todas las 
personas interesadas se tienen 
que registrar en la APP. Durante 
este año ha estado en periodo de 
pruebas y se han registrado un total 
de 41 emergencias relacionadas 
con violencia machista y acoso.

DOS NIVELES DE SEGURIDAD
Con solo pulsar un botón se podrá 
alertar de un caso de violencia 
machista. Hay dos niveles de alerta: 
uno exclusivo para mujeres en 
situación de violencia machista y 
con órdenes de alejamiento por 
parte de sus parejas o exparejas, que 
se activa sin necesidad ni de abrir 
la aplicación ni de desbloquear el 
teléfono, y otro, que se activa desde 
la pantalla de inicio del móvil, con 
un widget que contacta directa-
mente con la Guardia Urbana. En 
ambos casos, las alertas llegan 
directamente a la Guardia Urbana 
y a través de un geolocalitzador y 

un sistema de rastreo se activa un 
protocolo de asistencia que avisa 
al agente que se encuentra más 
próximo a la persona afectada para 
atenderla de manera inmediata.

Según datos del Centre d’Infor-
mació i Recursos per a les Dones 
de Cornellà (CIRD), este año 102 
mujeres de la ciudad han sido 
atendidas por primera vez como 
casos de violencia machista. 
De estas, 28 han interpuesto 
denuncias y 20 disponen de 
órdenes de alejamiento. Y en 
total, actualmente hay activas 
80 órdenes de alejamiento.
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COMO SE ACTIVA LA ALERTA DE SEGURIDAD

NUEVA FUNCIÓN DE ALERTA  
INMEDIATA SOBRE VIOLENCIA 
MACHISTA EN LA APP DE SEGURIDAD

Presentación nueva alerta de l’APP de Seguridad.
Atención más inmediata de la Guardia Urbana.

Descárgate la APP 
(disponible para iOS 
y Android, y para los 
escritorios de PC).

1

Registra  
tus datos.

2

Recibirás un mail 
de confirmación.

3

Desliza el widget M7 
hacia la pantalla de 
inicio de tu móvil.

4
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Desde el año 2000 Cornellà cuenta con una comisión 
institucional sobre violencia de género que coordina 
los protocolos y las actuaciones en esta materia 
de las diferentes instituciones y departamentos 
involucrados. Así mismo, desde el CIRD se realiza 
una atención integral social, jurídica y psicológica, y 
se coordina con otros departamentos municipales 
para atender personalmente cada caso y ofrecer 
respuestas a necesidades en ámbitos como la 
vivienda. Cornellà es uno de los pocos consistorios 
que tiene un programa de atención psicológica para 
mujeres y sus hijos e hijas, con los programas del 
Centro de Salud Mental (CSM) y CSMIJ de Sant Joan 
de Déu (programa TEVI) para atender a menores 
que han sido testigos de violencia machista.

100.000
DESCARGAS DESDE 2013 
La APP, puesta en marcha en diciembre de 2013 
por el Ayuntamiento de Cornellà con el apoyo 
de la empresa Einsmer, fue la primera aplicación 
móvil gratuita de seguridad en Catalunya, España 
y Europa que permitía una comunicación 
inmediata y más ágil entre la ciudadanía y los 
cuerpos de seguridad, y que ofrecía una respuesta 
rápida para actuar en casos de emergencia.

Durante este tiempo, se ha ido consolidando 
y desarrollando, y ya son más de 100.000 los 
ciudadanos y ciudadanas que cuentan con la APP 
M7 de Seguridad Ciudadana en los trece municipios 
que se han sumado a la iniciativa. Otra ventaja 
es la cooperación interterritorial, que permite la 
optimización de recursos y servicios entre los 
municipios, puesto que los protocolos se activan 
en función de la localización de la persona. Es 
decir, una mujer de Cornellà que emite una alerta 
desde l’Hospitalet, por ejemplo, se verá atendida
con la misma agilidad, en este caso por los cuerpos 
de seguridad de la localidad donde está desplazada.

Sensibilización contra la violencia machista.
Más seguridad para las mujeres 
afectadas de violencia machista

Registradas 41 alertas 
por violencia machista41
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SE AMPLIAN A DOCE MESES  
LOS CONTRATOS DE LOS  
PLANES DE OCUPACIÓN

Recientemente, el Ayuntamiento de Cornellà ha 
contratado 95 personas a través de los planes de 
ocupación locales por un periodo de doce meses, 
ampliando la duración tres meses, y con una jornada 
del 70%. En total, se han contratado de manera 
progresiva 186 personas a través de los planes 
ocupacionales, manteniendo así el compromiso de 
impulsar la ocupación para frenar los efectos causados 
por la crisis económica y evitar la fractura social.

Los planes de ocupación se han definido siguiendo 
un análisis exhaustivo de los diferentes perfiles 
profesionales de la población en situación de paro. 
Así, entre las nuevas contrataciones se cuentan 
administrativos, conserjes, dinamizadores deportivos 
y personal de refuerzo de la brigada municipal, de 
conserjería y de atención a los recién llegados. 

UNA PRIMERA OPORTUNIDAD LABORAL
Paralelamente, se han contratado en prácticas 
cinco jóvenes titulados inscritos en el programa 
de Garantía Juvenil, en el marco de la subvención 
Joves en Pràctiques del SOC, con los siguientes 
perfiles profesionales: psicología, trabajador/a 
social, administración y técnico/a de comunicación 
ambiental. En este caso, los contratos tienen una 
duración de 6 meses y son a jornada completa.

Es el tercer año que se lleva a cabo esta iniciativa 
con la voluntad de dar una primera oportunidad 
laboral a los jóvenes con titulaciones desde CFGM 
hasta estudios de grado/posgrado, para que puedan 
desarrollar las competencias adquiridas en los 
respectivos estudios, en un entorno laboral real 
y con el acompañamiento de un tutor/a que los 
ayudará a lograr experiencia en el ámbito laboral.

186 contrataciones 
desde enero hasta ahora

PLAN DE CHOQUE 
CONTRA EL PARO
Estos nuevos planes se suman a los ya impulsados por 
el consistorio en los últimos siete años y forman parte 
del ‘Plan de Choque contra el Paro’ puesto en marcha 
en 2012, cuando el paro en nuestra ciudad rondaba el 
18%, y el cual se ha ido prorrogando en años sucesivos.
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NUEVA AULA DE RECURSOS DIGITALES 
EN LA FUNDACIÓ EL LLINDAR 

OBREN LES AULES D’ESTUDI PER NADAL

La Fundación Orange y la Fundación 
El Llindar estrenan GarageLab, una 
aula con herramientas creativas 
de fabricación digital, ubicada en 
el centro que esta última tiene en 
Cornellà, en la Avinguda dels Alps. 
El programa GarageLab es una 
iniciativa de la Fundación Orange 
que proporciona, al ámbito de las 
Escuelas de Segunda Oportunidad, 
la formación y el equipamiento 
necesarios para que se puedan 
desarrollar, a través del entorno 
FabLab y el movimiento maker, 

una propuesta que transforma 
los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y crecimiento 
personal de los alumnos.

MEJORAR LA MOTIVACIÓN 
EN LOS JÓVENES
Gracias al acuerdo, 160 jóvenes 
de El Llindar dispondrán de un 
espacio de 245 metros cuadrados 
con nueva maquinaria y un equipo 
docente reforzado para impulsar 
nuevos proyectos y potenciar el 
uso de las competencias digitales.

El objetivo de este tipo de 
aulas es combatir el absentismo 
y reducir la tasa de abandono 
escolar de estudiantes de 
Programas de Formación e 
Inserción y de Escuelas de 
Segunda Oportunidad, mejorando 
la motivación del alumnado y la 
empleabilidad.

Les Aules d’Estudi ofereixen als 
estudiants l’ambient ideal per al 
treball i la concentració en èpoques 
fortes d’exàmens, i el Nadal és una 
d’elles. Del 20 de desembre al 9 de 
febrer (tret del diumenge 5 de gener, 
que romandrà tancat en horari de 
tarda), s’habiliten diferents espais per 
facilitar-ne l’estudi: el C.C. Joan N. 
García-Nieto, la biblioteca Marta Mata 
i el Centre Cívic Sant Ildefons. L’horari 
d’obertura és: divendres, de 20 a 24 h,  
i dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h i  
de 16 a 24 h, excepte el Centre 

Cívic Sant Ildefons, que només 
obrirà els caps de setmana. Una 
altra aula oberta tot l’any és el 
Citilab, ja sigui de nit o de dia, 
dissabtes i diumenges, les 24 hores, 
amb l’únic requisit de disposar del 
carnet de Citilaber (preu 3 euros).

Darrerament, s’han anat 
incrementant el nombre d’espais a 
la ciutat per poder estudiar sense 
restriccions horàries. Pròximament, 
per preparar les proves de 
selectivitat al mes de maig s’obrirà 
una nova aula d’estudi al CRAJ.

GARAGELAB  
(FUNDACIÓ EL LLINDAR)

 Av. dels Alps, 57-bis
 93 377 31 89
 aulataller@elllindar.org
  www.elllindar.org 

–DEL 20 DE DESEMBRE AL 9 DE FEBRER–
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LA UNIVERSITAT D’ESTIU DE LES 
DONES GUANYA UN PREMI DE 
L’ASSOCIACIÓ DE DONES PERIODISTES

NOUS CURSOS 
AL CIRD
El Centre de la Dona ofereix 
una programació gratuïta per a 
les dones de Cornellà pensada 
des d’una perspectiva de 
gènere en diferents àmbits del 
coneixement i la societat. Per al 
primer trimestre de l’any podeu 
trobar nous cursos com ara: 
“Anem a cuidar-nos”, “Meditació 
i cercles de dones”, “Pensament 
femení del segle XX”, “Paraules 
d’autoestima”, “Deesses i llobes”…

Informa’t al CIRD
 Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18
 93 474 28 41
 ladona@aj-cornella.cat

La Universitat d’Estiu de les Dones, 
que organitzen conjuntament 
cada mes de juliol l’Ajuntament 
de Cornellà i la Universitat de 
Barcelona (UB), ha rebut el Premi 
Bones Pràctiques en Comunicació 
no Sexista 2019 per apropar la 
teoria feminista a la ciutadania que 
concedeix l’Associació de Dones 
Periodistes de Catalunya (ADPC).

Es tracta de la 27a edició 
dels Premis de Comunicació 
no sexista que distingeixen la 
tasca diària de comunicadores, 
programes i institucions, a més 
de lliurar per cinquè any el 
Premi Margarita Rivière al rigor 
periodístic amb visió de gènere. 
L’ADPC lluita per un periodisme 
no sexista que visibilitzi les dones, 
les posi a l’agenda comunicativa 
i informi sense estereotips 
sobre la violència masclista.

PIONERA EN FORMACIÓ 
DE GÈNERE
La Universitat d’Estiu de les Dones 
va ser la primera experiència a 
Catalunya de formació superior 
en matèria d’igualtat de gènere, 
única a les universitats catalanes, 
que va sorgir amb la idea de 
mostrar i apoderar el paper de 
la dona al llarg de la història.

Més de 3.000 participants 
s’han format en algun dels cursos, 
i prop de 300 professionals de 
la docència i persones expertes 
en temes de gènere en diferents 
àmbits han format part de l’equip 
docent. Els cursos s’inclouen dins 
del programa “Els Juliols”, els cursos 
d’estiu de la UB, i en conseqüència 
tenen reconeixement acadèmic.

Pensament femení del segle XX.
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PROP DE 70 ACTIVITATS 
SALUDABLES I CREATIVES 
PER A TOTS ELS PÚBLICS

Els centres cívics de Cornellà comencen nou trimestre amb una oferta interessant i atractiva 
perquè tothom pugui desenvolupar les seves aficions i obrir-se a noves experiències. 
Prop de 70 propostes que tenen a veure amb l’art, la creativitat, el benestar personal, la 
gastronomia, la fotografia, la informàtica, el ball, la salut i el creixement personal, entre altres. 
Els cursos són de caràcter trimestral i comencen al gener, les inscripcions ja són obertes. 

CENTRE CÍVIC DEL PELL 

Ofereix una trentena de cursos 
entre els quals destaquen: dibuix 
i pintura, cuina, meditació, 
mindfulness, abdominals 
hipopressives i ioga. També un 
ventall de cursos de fotografia, de 
revelat i d’edició amb Photoshop i 
Lightroom, i altres de creatius com 
lettering o relats curts i d’expressió 
com Bollywood, dansa del ventre 
o balls de saló. I tornen els cursos 
d’iniciació al tast de vins, cuina 
en família i dos tallers gratuïts 
per aprendre a fer creacions 
reutilitzant roba i materials vells.

 Av. del Baix Llobregat, s/n
 93 475 35 77
 www.parcesportiullobregat.com

CENTRE CÍVIC DE  
SANT ILDEFONS

Entre les novetats d’aquest any, 
hi ha un taller gratuït de ioga 
per millorar la salut i propostes 
sostenibles per fer sabó amb 
oli usat, arranjaments de roba, 
etc. També trobareu els tallers 
artístics habituals de fotografia 
amb l’Espai Fotogràfic Sant 
Ildefons, dibuix i pintura a càrrec 
de l’entitat Cornell’art Traços, 
o joieria amb metalls. Opcions 
relacionades amb la gastronomia 
(alimentació saludable, cuines del 
món…), informàtica, música, ball 
i benestar personal, entre altres. 

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

CENTRE CÍVIC DE  
LA GAVARRA

Podeu trobar tallers amb identitat 
pròpia, com el taller d’art 
impartit per Evaristo Benítez, el 
de risoteràpia per Miguel Ángel 
V., el taller d’artteràpia amb 
Javier Galeote, i les propostes 
formatives de la mà de l’entitat 
Gent i Futur: moda i patronatge, 
ioga, patchwork, entre d’altres, 
així com xerrades, conferències 
i altres espais de debat. 

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

 93 376 20 11
 ccgavarra@aj-cornella.cat



LA MÀGIA I LA IL·LUSIÓ DEL NADAL 
S’ESTENEN PER TOTA LA CIUTAT

Festes tradicionals, espectacles culturals, activitats familiars, 
nadales, campament oriental i la Cavalcada de Reis!. Si vols 
viure el Nadal a Cornellà, no et perdis la nostra agenda Què 
Fer a Cornellà. Subscriu-te al butlletí del Què Fer a Cornellà 
o descarrega’t l’APP gratuïta al teu mòbil des d’aquest QR!

 www.queferacornella.cat

BÚSTIES DEL 
MAG MAGINET
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PUJA AL LABORATORI 
DEL MAG MAGINET
DIES 21 A 23 I 27 A 30 DE DESEMBRE 
 Torre de la Miranda  De 17 a 20 h 

Consulteu la normativa de visites al web de 
l’Ajuntament (www.cornella.cat) o a l’agenda 
d’activitats d’aquest mateix espai.

DEMANA UN DESIG…
Encara no has penjat el teu desig a l’arbre dels  
desitjos de la Fada Ondina? Troba’ls, n’hi ha vuit  
de repartits per cada barri: 
ALMEDA  passeig Ferrocarrils / carrer Dolors Almeda
RIERA-CENTRE  passeig Ferrocarrils / plaça de la Sardana
FONTSANTA-FATJÓ  plaça Gandesa
LA GAVARRA  plaça Catalunya 
SANT ILDEFONS  Escola Bressol Mag Maginet 
 Escola Sant Ildefons  carrer Avet

EL PEDRÓ  plaça Pallars

BÚSTIES DEL  
MAG MAGINET
Són molt a prop teu perquè puguis fer arribar la teva 
carta a temps a Ses Majestats els Reis d’Orient: 
 davant dels tres mercats municipals (Centre, Marsans 

i Sant Ildefons)  Citilab  PELL  passeig Ferrocarrils 
/ carrer Dolors Almeda  plaça del Sol  Torre de la 
Miranda  plaça de Catalunya  plaça Joan Miró  carrer  
Avellaner  Escola Municipal de Música  plaça de l’Església 
 plaça Josep Tarradellas  plaça Pallars  carrer Segarra

CAMPAMENT 
ORIENTAL

LA FADA 
ONDINA

ESPECTACLES

NINOTS DE LLUM



DIMECRES 18 DE DESEMBRE
STORY TIME: SANTA’S ELVES 

 Biblioteca Marta Mata  18 h
Hora del conte en anglès.

DISSABTE 21 
FESTA DEL TRENET 
DE NADAL 

 Parc de Can Mercader  
 17 h

Vine a veure el Pare Noël,  
les estacions i els trenets amb 
llums i ambient de Nadal.

NADAL AMB EL MÀGIC RAÜL 
 Sala Ramon Romagosa  18 h 

DIUMENGE 22  
EL PARE NOËL VISITA EL TRENET 

 Parc de Can Mercader  
 D’11.15 a 13.30 h 

ZAQUIZAMÍ 
 L’Auditori  18 h  
 10 € (anticipada)

Programació Berenem 
a L’Auditori. Un cant a la 
diversitat i la solidaritat. 

DILLUNS 23  
NADALIM, NADALAM…

 Biblioteca Central  18 h 
Contes amb objectes, música i animació.

DIMARTS 31 
LA DONA DELS NASSOS

 Inici: plaça de l’Església  12 h
Activitat itinerant: plaça de l’Església / Mossèn Jacint  
Verdaguer, Menéndez y Pelayo, rambla d’Anselm Clavé,  
plaça de l’Església.

ACTIVITATS TRADICIONALS SORTIDES FAMILIARS

TALLERS FAMILIARS

DIVENDRES 20 DE DESEMBRE
POEMES I NADALES 

 Biblioteca Central  18 h
A càrrec del Círculo Artístico y Literario “El Semillero Azul”.

CONCERT DE NADAL AMB  
‘LOS SOLISTAS DE VOLGOGRADO’ 

 Orfeó Catalònia  22 h

VILLANCICOS Y DEGUSTACIÓN DE PESTIÑOS 
 Peña Los Aficionaos  22 h

DISSABTE 21 
CONCERT DE NADAL 
AMB LA CORAL NOVA 

 Castell de Cornellà  18 h 
Acompanyada del Cor de 
Flora de Sant Joan Despí.

CONCERT DE NADAL
 Orfeó Catalònia  19.30 h

XXIII ENCUENTRO DE COROS NAVIDEÑOS 
‘MEMORIAL FRANCISCO GUZMÁN’

 L’Auditori  21 h 

DIUMENGE 22  
NADALES AMB LA CORAL ÀURIA

 Sala Ramon Romagosa  12 h  
Amb la participació del Cor Creixent i el Cor Nova Tardor.

PESSEBRES DE NADAL
 Església de Santa Maria  
 De dilluns a diumenge, 

de 10 a 21 h

 Parròquia de Sant Miquel  
 De dilluns a dissabte, de 17  

a 20 h. Diumenges, d’11 a 13 h

 Local social d’Amics 
de la Sardana
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CONCERTS 
DE NADAL



R
et

al
le

u
 p

er
 la

 lí
n

ia
 d

e 
p

u
n

ts

RECORREGUT DE  RECORREGUT DE  
LA CAVALCADALA CAVALCADA
» 18.00 h. Espectacle d’arribada  

al parc del Canal de la Infanta
» 18.45 h. Inici cavalcada 

Carrer de Maria Aurèlia Capmany
» 18.50 h. Carrer de Mercè Rodoreda
» 18.55 h. Ctra. de Sant Joan Despí (direcció Quatre Camins)
» 19.00 h. Carrer de Rubió i Ors (Quatre camins)
» 19.15 h. Carrer de Rubió i Ors (Biblioteca Marta Mata)
» 19.35 h. Carrer de Rubió i Ors / Ctra. de l’Hospitalet
» 19.45 h. Ctra. de l’Hospitalet (direcció l’Hospitalet 

fins a l’alçada de l’Av. Pablo Picasso)
» 19.55 h. Ctra. de l’Hospitalet (direcció Cornellà fins 

a l’alçada de l’Avinguda del parc de Can Mercader)
» 20.00 h. Av. del parc de Can Mercader
» 20.05 h. Carrer de Pau Riera
» 20.10 h. Av. de Salvador Allende

La Nit de Reis, una nit màgica, començarà al parc 
del Canal de la Infanta amb l’arribada dels Reis Mags 
d’Orient a Cornellà, el diumenge 5 de gener, a partir 
de les 18 h, envoltada de molta il·lusió i expectació per 
conèixer com faran la seva aparició Melcior, Gaspar i 
Baltasar. Després de la festa de benvinguda, iniciaran 
el seu recorregut per la ciutat acompanyats en tot 

moment de centenars d’infants 
i les seves famílies, que no es 
perdran detall de les diferents 
carrosses i comparses de la 
cavalcada, fins acabar quatre 
hores més tard al local de La 
Rua (antiga estació de bombers). 

EL MAG MAGINET 
US ESPERA  
AL CAMPAMENT 
ORIENTAL

 Parc de Can Mercader 
 De l’1 al 4 de gener  De 17.30 a 21 h

El Mag Maginet i tot el seu seguici s’instal·len aquests 
dies al parc de Can Mercader i mentre esperen 
l’arribada dels Reis d’Orient ens conviden a gaudir 
d’activitats infantils, contes del món, espectacles 
itinerants, mostra d’oficis artesans, tallers solidaris i 
moltes sorpreses més. Els més petits podreu elaborar 
un element màgic per portar la Nit de Reis i, fins i 
tot, visitar la carpa on us rebrà el Mag Maginet!
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A PUNT PER  
VIURE LA NIT MÉS  
MÀGICA DE L’ANY 

(direcció viaducte RENFE)
» 20.15 h. Arribada a 

l’Ajuntament, accés al 
balcó i parlaments 

» 21.00 h. Ctra. d’Esplugues 
(direcció viaducte RENFE)

» 21.05 h. Avinguda del Parc
» 21.25 h. Plaça de Catalunya
» 21.30 h. Av. de Sant Ildefons  

(plaça d’Europa)
» 21.35 h. Av. de la República 

Argentina (mercat de Sant Ildefons)
» 21.45 h. Carrer de Mossèn Andreu 
» 21.55 h. Carrer dels Catalans
» 22.00 h. Ctra. d’Esplugues 

(davant barri Pedró)
» 22.10 h. Final al carrer 

d’Ignasi Iglesias, a “La Rua” 
(antiga estació de bombers) 

Ignasi Iglésias

Ctra. St. Joan Despí

Gavarra

Sant 
Ildefons

El Pedró

Cornellà  
Centre

Fontsanta-
Fatjó

Almeda

Parc del Canal  
de la Infanta

Rubió i O
rs Ctra. de l’Hospitalet

Av. S. Allende
Parc de  

Can Mercader

Ajuntament

Les Aigües

Plaça de 
Catalunya

Ct
ra

. d
’E

sp
lu

gu
es

Av
. S

an
t I

ld
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s

Av. Rep. Argentina

Arribada

Final

Parlament



Il·lustració: Aina Ai

R
et

al
le

u
 p

er
 la

 lí
n

ia
 d

e 
p

u
n

ts



R
et

al
le

u
 p

er
 la

 lí
n

ia
 d

e 
p

u
n

ts



CORNELLÀ INFORMA / NADAL / Pàgina 19

R
et

al
le

u
 p

er
 la

 lí
n

ia
 d

e 
p

u
n

ts

La Fira Infantil de Cornellà, amb més 
de 8.000 metres quadrats dedicats 
a l’oci i la diversió, torna aquest 
Nadal amb una àmplia oferta lúdica 
i educativa per a infants i joves. La 
nova edició compta amb un munt de 
propostes: esports, castells inflables, 
karaoke, racons de manualitats, 
ludoteca El Dau… i novetats com 
un taller musical a càrrec de Jana 
Band, actuacions musicals en 
directe i jocs de realitat virtual. 

El cos de la Guàrdia Urbana 
torna a ser-hi present amb un 
circuit d’habilitats molt divertit i una 
exhibició de vehicles policials. A més, 
els acompanyaran uns col·laboradors 
molt especials: els gossos policials, 
que faran diverses exhibicions a 
l’exterior del recinte firal. El saló 
nadalenc compta amb el suport 
d’entitats i establiments comercials 
de la ciutat, que aportaran regals 
per sortejar entre els visitants.

JOCS I MÚSICA EN DIRECTE A  
LA FIRA INFANTIL DE NADAL

Vine a córrer per una bona causa a la Cursa Solidària 
de Reis, que enguany arriba a la 6a edició i que 
destinarà la recaptació a l’Escola Municipal d’Educació 
Especial Virolai de Cornellà. Per participar en aquesta 
festa de l’esport solidari, el diumenge 5 de gener, 
teniu dues opcions: recórrer una distància de cinc 
quilòmetres, o apuntar-vos a la caminada popular 
que s’hi inclou per primera vegada. També hi haurà 
curses infantils per als més petits amb circuits 
adaptats a cadascuna de les edats de 0-14 anys. 
A més, podeu col·laborar amb la Creu Roja portant 
una joguina per als infants de Cornellà. 

Informació i inscripcions: 
www.corresolidaris.org/cursadereis/inscripcions

APUNTA’T A LA CURSA SOLIDÀRIA DE REIS

MÚSICA EN DIRECTE 

REALITAT VIRTUAL 

INFLABLES LUDOTECA 

KARAOKE CIRCUIT 

D’HABILITATS 

ESPORTS MÀSCARES 

TERRISSA MAQUILLATGE 

TALLERS SOSTENIBLES 

 Del 21 al 31 de desembre
 Tancat el 25 i 26
 18, 19 i 20, només escoles
 D’11 a 20 h (excepte dies 

  24 i 31, que tanca a les 18 h)
 www.firacornella.com



10 ANYS DE LA XARXA D’ESCOLES 
PER LA SOSTENIBILITAT 

La XESCO (Xarxa d’Escoles per la 
Sostenibilitat de Cornellà) compleix 
10 anys, i per celebrar-ho s’han dut 
a terme una sèrie d’actes i materials 
commemoratius: lliurament de 
diplomes als centres educatius 
adherits, un vídeo resum de la tasca 
realitzada i la cançó de la XESCO.

L’alumnat de primària va 
proposar possibles lletres per 
crear les estrofes l’objectiu de 
les quals era explicar les accions 
i bones pràctiques ambientals 
que realitzen. Els de secundària 
també van fer la seva proposta 
amb la intenció de fer visible 
l’apoderament de l’alumnat en el 
desenvolupament del projecte. 
Amb la combinació de les diferents 

propostes i el suport d’Oscar Larios, 
productor musical de la ciutat, es va 
crear la cançó. Les escoles bressol 
van fer la seva aportació amb la 
creació del conte de la XESCO “El 
jove cirerer”, el qual s’acompanya 
d’una maleta pedagògica i 
de titelles, amb el suport de 
l’entitat Une tu Creatividad.

EDUCAR EN LA 
SOSTENIBILITAT
La XESCO esdevé un espai 
d’intercanvi i reflexió sobre la 
pràctica educativa dels diferents 
centres educatius de la ciutat, 
tot incorporant-hi criteris 
socioambientals. També es dedica 
a incentivar i assessorar sobre la 

implantació de projectes educatius 
que relacionin sostenibilitat i ciutat. 
Són 18 els centres escolars que 
actualment formen part d’aquesta 
plataforma: Antoni Gaudí, Dolors 
Almeda, Ignasi Iglesias, Montserrat, 
Martinet, Sant Ildefons, Sant Miquel, 
Betània, Suris, Torre de la Miranda, 
Esteve Terradas i Illa, Miquel Martí 
i Pol, Institut Neus Català, Linda 
Vista, La Rosa dels Vents, Edelweiss, 
La Trepa i La Baldufa. Aquesta no 
és una xarxa tancada, sinó que es 
vol ampliar a tots aquells centres 
escolars que vulguin incorporar 
el concepte de sostenibilitat en 
la seva pràctica educativa. 

Per a més informació sobre la XESCO:
 www.cornella.cat/ca/EducacioAmbientalEscolar.asp#xesc

“10 anys de la XESCO”

https://youtu.be/L9PDWGrWOaw

En aquest vídeo podreu conèixer la tasca 
realitzada des dels centres educatius de Cornellà 
per promoure l’educació per a la sostenibilitat.
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SALUT I BONA 
FORMA FÍSICA 
PER AL 2020
Una manera de recuperar el ritme i 
cremar els excessos dels àpats de Nadal 
és apuntar-se a alguna de les propostes 
del programa Vine a Fer Esport Salut! que 
torna a partir del 7 de gener amb activitats 
diàries, variades i amb diferents nivells 
de dificultat, adients per a tots els públics 
sigui quina sigui la seva condició física. No 
requereixen inscripció prèvia, i hi podeu 
trobar caminades, masterclass, tai-txi, 
circuits esportius, entrenament de running, 
iniciació a la piscina… Són propostes 
dirigides per monitors especialitzats i 
totalment gratuïtes, programades des 
de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament.

A més, regularment s’organitzen 
tallers d’alimentació saludable per 
a informar sobre hàbits alimentaris 
per a una vida sana. El pròxim taller 
d’alimentació saludable és dijous 
16 de gener, al Centre Cívic Sant Ildefons. 
Aquest taller sí que requereix inscripcions 
perquè té un aforament limitat. Cal 
trucar al telèfon 93 377 02 12 (ext. 1797) 
o al correu vroldanv@aj-cornella.cat

Més de 200 activitats 
dinamitzades i gratuïtes

Virtudes García Ruz 

PER MOLTS ANYS!
Cornellanenques que han celebrat el seu centenari aquest  
mes de novembre:

Antonia Serrano Arcas

Ramona Alcázar Sánchez
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Lectura del Manifest 25N

El Festival de Música  
de Prop va omplir  
de ritme els carrers

Els guanyadors del  
35è Concurs de Còmics  
“Ciutat de Cornellà”

Caminada contra la  
violència masclista

Celebrem el Dia dels Drets dels Infants

Festa d’encesa  
dels llums  
de Nadal 
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2a edició del St. Ildephon’s Christmas Festival 

Passatge del terror  
al barri del Pedró

Recepció de la Volta Solidària 
per les Malalties Rares

50 anys de l’Agrupació 
Sardanista de Cornellà 

Lucía Aranda, tennista de 
Cornellà, guanya el 5è torneig 
del Mutua Madrid Open sub-16

Presentació del llibre  
“Lo demás son ciudades”,  
del Club Marina

Aprodico celebra el Dia 
Internacional del Discapacitat
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En octubre se aprobó la ordenanza relativa a restricción de 
circulación y sanción a vehículos contaminantes en Cornellá. 
Podemos votó en contra tras escuchar las quejas de personas 
que tienen este tipo de vehículos que son muchas en la 
ciudad. Tenemos muy claro nuestro compromiso con el 
Medio Ambiente pero no a cualquier precio para la ciudadanía. 
Defendemos que las medidas que se tomen sean aplicadas 
con JUSTICIA y no recaigan sobre quien menos tiene, sin 
compensación y sin ser culpables del problema.

En el pleno se aseguró que estos vehículos son los 
principales responsables de la mala calidad del aire en Barcelona. 
Es FALSO. Según el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, 
la principal fuente de contaminación son los aviones, y es la 
ciudad europea con más contaminación derivada de cruceros. 
Muchas flotas en Barcelona contaminan más que todos los 
vehículos que recorren Europa. Empecemos por ahí.

Es discriminatoria ya que no contempla las horas que el 
vehículo circula sino la fecha de fabricación. Nos han llegado 
muchas quejas de personas sobre todo mayores que usan poco 
el coche y que por ello las emisiones son ínfimas, y no tienen ni 
necesidad ni medios para cambiarlo. En cambio coches tipo SUV 
tienen un gran consumo y en consecuencia contaminan más.

El etiquetado medioambiental debería ser por medición REAL 
de emisiones y km anuales recorridos por medio de control ITV 
entre otras medidas y no por fecha de fabricación.

Recordar que de momento, está restringido a una serie de 
zonas, pero en 2025 tienen que dejar de circular.

Es urgente proteger nuestra atmósfera, y se pueden hacer 
muchas cosas sin castigar a una parte de la ciudadanía, que suele 
ser quien menos tiene y sin recibir ayudas, que de haberlas son 
insuficientes y para adquisición de coche nuevo, nunca para uno 
de segunda mano. Hay que pisar la calle, y escuchar a la gente, 
que desde ahí las cosas se ven de otra manera. No se piensa igual 
cobrando 800 euros, que cuando cobras 3, 4, o 5 veces más.

En Cornellá los responsables de la contaminación son la 
acumulación coches sobre todo los sábados para acceder a 
los centros comerciales o al estadio de fútbol y esta medida en 
nuestra opinión favorece a las multinacionales de la automoción. 

Miles de vehículos se tendrán que tirar a la basura 
generando toneladas de residuos para sustituirlos por otros, 
cuya fabricación, transporte y venta generarán nuevo daño 
al medio ambiente. Y siempre acaba pagando el eslabón más 
débil que es quien menos recursos tiene para beneficio de las 
grandes empresas. 

Podemos Cornellá ha propuesto al gobierno del PSC y 
Comuns (antes ICV-EUiA) aumento de la frecuencia de paso 
de los buses 94 y 95 también en sábado por encontrarse en su 
recorrido todos los centros comerciales de la ciudad y el estadio 
de fútbol. Pero nuestra propuesta no ha sido escuchada.

Contacta con nosotras en podemcornella@gmail.com

En el pasado pleno de noviembre, Ciutadans Cornellà, 
presentamos una moción solicitando que la elaboración 
en nuestra ciudad un Plan Director de Equipamientos 
Municipales, una herramienta imprescindible para la buena 
gestión de las instalaciones.

El Plan Director, no solo es un mero inventario de todas 
las instalaciones propiedad del Ayuntamiento y de la empresa 
municipal Procornellà, es un plan fundamental para las 
inversiones a corto, medio y largo plazo, inversiones que 
tienen un gran impacto en la calidad de vida de la ciudadanía 
y en los presupuestos municipales. Por eso es necesario 
que estas inversiones se planifiquen por adelantado, 
conscientemente y con visión de futuro. 

Ahora es un buen momento para revisar y tomar 
consciencia de los elementos disponibles y de dar pasos en 
dirección a un programa de futuro que detecte las necesidades, 
establezca prioridades y trace un programa de reformas y 
mejoras en los equipamientos existentes. Es hora de poner 
sobre la mesa, de la manera más precisa, posibles fórmulas de 
optimización y medidas concretas de futuro para establecer 
con criterios técnicos una línea de actuación sobre todas las 
instalaciones municipales.

Además, solicitábamos incluir en la web municipal el 
listado de instalaciones y su estado, si están cedidos, a quién 
y las condiciones de la cesión. Una muestra de transparencia 
y de acercamiento a la ciudadanía. Pero como es habitual, 
transparencia es una palabra muy al uso en el Equipo de 
Gobierno, pero que no es tanta como la que predican.

También firmamos conjuntamente con el resto de 
partidos con representación en el Pleno la moción de apoyo 
a las víctimas de violencia machista y de rechazo absoluto a 
los feminicidios, obstáculos para lograr la igualdad y el respeto 
a las mujeres y niñas.

Las víctimas de violencia machista tienen que saber que 
NO están solas, que su lucha es la nuestra y no dejaremos de 
trabajar ni un día para erradicar esta lacra de nuestra sociedad y 
llegar al día en que este día de apoyo y rechazo desaparezca.

Quedan pocos días para entrar de lleno en la Navidad, días 
de recogimiento, días de familia, de recuerdo a las personas 
que ya no están con nosotros o están lejos, días de amigos e 
ilusión para todos y en especial para los más pequeños, desde 
Ciutadans Cornellà, os deseamos de corazón a todos, que 
paséis unos días de mucha felicidad.

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

CONTAMINACIÓN: ¿TU VEHÍCULO 
ÚNICO CULPABLE?

¡TRANSPARENCIA!  
NO TANTA COMO PREDICAN

MARI CARMEN LÓPEZ 
Grup Municipal  
de Podemos

ISMAEL CIURANA 
Grup Municipal
de C’s
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A dia d’avui encara està pendent fer un reconeixement a 
totes les persones de Cornellà que varen morir a la guerra, a 
les que van ser executades, van ser víctimes de consells de 
guerra, les que van patir l’exili i/o la presó. S’hauria de fer un 
reconeixement a tots els cornellanencs i cornellanenques 
represaliades i assassinades pel franquisme.

Aquesta és l’essència de la defensa que vam fer al ple de la 
moció que va presentar Podemos. Una moció que es limitava 
a homenatjar a dos regidors assassinats pel franquisme i no 
tenia en compte i discriminava a la resta de cornellanencs i 
cornellanenques represaliades.

Evidentment defensem i ens reiterem en la necessitat 
d’una actuació pública per a la reparació de la seva dignitat, 
i en aquest sentit tots els grups, excepte Podemos, vam 
aprovar un text que determinava: Estudiar conjuntament 
amb totes les entitats de la Memòria Històrica de la ciutat i 
els grups municipals un Espai o monument commemoratiu 
de les persones que van ser assassinades, deportades o 
represaliades, per reparar la memòria històrica d’aquestes 
víctimes del franquisme i fomentar-ne el coneixement per 
part de la ciutadania de Cornellà.

Lamentem la confrontació que es va viure al ple i que 
no fos possible una posició unànime per tots els partits, 
quan realment tots compartim la necessitat d’aquest 
reconeixement. Fer política és l’art de gestionar les diferències 
i ens costa d’entendre com alguns partits es tanquen 
hermèticament en les seves posicions i no accepten mai 
moure’s ni un mil·límetre de les seves argumentacions ni del 
que defensen, encara que sigui per millorar i/o ampliar el 
que demanaven. Esquerra Cornellà continuarem treballant 
amb propostes constructives i en positiu i amb el diàleg i el 
respecte com a màxima.

Al mateix ple vam presentar una moció per la millora 
del servei de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i de les 
condicions laborals del seu personal.

L’OAC de Cornellà, és un servei de l’Ajuntament que permet 
a qualsevol persona realitzar tràmits i consultes. El volum de 
tràmits és molt elevat i sumat a la implementació del Pla de 
Transformació Digital ha suposat un ralentiment en les gestions, 
provocant llargues cues i amb cites prèvies a llarg termini.

Destaquem la professionalitat, dedicació i implicació de les 
persones treballadores de l’oficina, però és evident que són 
necessàries actuacions de millora, tant per una millor atenció 
vers la ciutadania com per les pròpies condicions del personal. 
Però el PSC va presentar una moció alternativa sense afrontar la 
realitat ni plantejar millores per l’OAC i sense assumir la deficitària 
gestió del departament com a equip de govern.

Us desitgem unes Bones festes, sense oblidar totes les 
persones a la presó i a l’exili que no podran gaudir-ne en 
llibertat ni amb la companyia dels seus.

Malauradament, cada dia hem de lluitar contra la violència 
masclista, i per això faig aquest article al desembre. Tot i la 
visibilització de la problemàtica al mes de novembre, crec 
fonamental no baixar la guàrdia i lluitar cada dia contra 
aquesta violència. És important mantenir el combat, no 
només el 25 de novembre, i cal, a més, de manera urgent, 
sumar-hi a tothom, a tots els homes i a totes les dones. Sí, és 
urgent sumar-hi a tots i totes, perquè la realitat és que encara 
no hem aconseguit acabar amb aquesta xacra de la nostra 
societat, tot i que ja fa més de 10 anys de la Llei 5/2008. 

Les dades són contundents, alarmants i esgarrifoses. 
Les dones víctimes de violència masclista a l’Estat espanyol, 
malauradament, ja arriben a 85 a dia d’avui: 55 feminicidis íntims 
de parelles i exparelles, 6 feminicidis no íntims, 20 feminicidis 
familiars, 1 feminicidi d’una dona trans i 3 de menors.

Al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones de 
Cornellà, fins ara, són 102 dones les que han estat ateses per 
primera vegada com a casos de violència masclista. Pel que 
fa al seguiment de casos, el nombre s’eleva fins al total de 
299 dones ateses al 2019.

A més, hem de lamentar, malauradament, que enguany 
hem patit la xacra de la violència masclista en la seva màxima 
expressió amb l’assassinat d’una dona del nostre municipi, la 
Cristina Ortiz Lozano, de 28 anys, que va ser assassinada la nit 
del 21 de setembre a Southampton, Regne Unit, on residia per 
motius laborals. Tant l’Ajuntament com la ciutadania es van 
unir per mostrar el seu absolut rebuig envers aquest assassinat 
masclista i per expressar el seu sentit condol a la família de 
la Cristina. Des del coneixement dels fets, l’Ajuntament de 
Cornella va aplicar el Protocol de dol contra les violències 
masclistes, posant a disposició de la família tots els recursos 
disponibles, entre ells l’atenció social, jurídica i psicològica 
necessària per afrontar aquest moment tan tràgic. 

Davant de qualsevol indici de maltractament, cal demanar 
ajuda adreçant-se al Centre d’Informació i Recursos per a les 
Dones, que ofereix, de forma gratuïta, informació, orientació i 
atenció integral, social, jurídica i psicològica i que acompanya 
les dones en aquests processos vitals. 

A totes les dones que heu patit violència, us volem dir 
que no esteu soles! Continuarem treballant per l’erradicació 
de totes les violències masclistes. Farem tot allò possible 
per sumar milers de dones a aquesta lluita i també a milers 
d’homes. És un problema de tothom, tots i totes. I no són 
casos aïllats ni inevitables, així que només com a societat 
podem erradicar-lo. Vives, ens volem vives!

Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat, ens 
veiem per la ciutat. Bones festes!

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

PENDENT EL RECONEIXEMENT A 
LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME ENS VOLEM VIVES

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC
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NADAL PER A LA LLAR  
AMB GARDEN CORNNATUR
Guarneix la teva llar d’una manera fàcil i solidària a la 
botiga de jardineria Garden Cornnatur. Com cada any, 
pots trobar idees originals i exclusives, a preus molt 
competitius, en arbres de Nadal naturals i artificials, 
plantes nadalenques (Ponsèties), flors, llums de 
decoració, espelmes, garlandes, canelobres, figures per 
a l’arbre i molt més. La gestió és a càrrec de l’empresa 
Tecsalsa, participada majoritàriament per l’Ajuntament 
de Cornellà, i té per objecte social oferir una oportunitat 
laboral a persones amb discapacitat intel·lectual. 
Consulteu la seva web: https://gardencornnatur.cat

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

NOU MURAL ARTÍSTIC AL 
TÚNEL DE L’INTERCANVIADOR 
Cornellà continua omplint-se d’art i de color gràcies als 
artistes urbans com la Factoria Artística de Cornellà (FAC), 
que ha tornat a deixar la seva empremta a les parets grises 
de la sortida del túnel de l’intercanviador en direcció cap a 
Esplugues. Es tracta d’una iniciativa promoguda pel 
consistori per donar visibilitat als joves artistes de la 
ciutat i alhora remodelar i donar vida a alguns espais 
del municipi. Cada pintura té un valor comunitari i un 
missatge que convida a la reflexió. Més exemples d’Street 
Art a la ciutat: www.cornella.cat/ca/StreetArt.asp

TALLER DE MUSICOTERÀPIA 
AL CORNELLÀ CUIDA
El programa Cornellà Cuida, adreçat a persones 
cuidadores no professionals de gent gran en situació 
de dependència, ofereix el dimarts 7 de gener, a 
les 16 h, un taller sobre ‘Musicoteràpia aplicada 
per a la gent gran’. L’objectiu és proporcionar 
pautes per a la realització d’activitats musicals amb 
les persones dependents i aconseguir beneficis 
en la millora de l’autoestima i de l’estat d’ànim, 
així com incentivar el moviment, l’expressió i la 
creativitat. Inscripcions al telèfon 93 375 00 10.

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

BONES FESTES PER GAUDIR  
I COMPARTIR. 

Acaba l’any i són molts els temes que voldríem abordar però 
l’espai és limitat. En tot cas, celebrem que acabem aquest 
exercici tornant a parlar de polítiques públiques, com les de 
mobilitat, canvi climàtic, justícia de gènere o fiscalitat justa 
i progressiva. Certament és una cosa que trobàvem a faltar 
darrerament a Catalunya.

Mentre escrivim aquest article s’està celebrant a Madrid 
la COP25, la cimera anual de les Nacions Unides per abordar 
l’emergència climàtica. Més de 25.000 persones de tot el 
món, governs, empreses, onegés i altres impulsaran l’acció 
climàtica durant onze dies a la capital espanyola, després que 
es traslladés la seu arran de les protestes i revoltes de Xile, el 
país que presideix la conferència.

L’objectiu principal és reduir les emissions de CO
2
 per  

limitar l’augment de la temperatura global a 1,5 °C els pròxims 
anys. Els governs de tot el món haurien d’arribar a compromisos 
determinants per aconseguir la descarbonització de l’economia, 
és a dir, el procés de reduir les emissions de CO

2
, eliminar 

progressivament l’ús de combustibles fòssils i substituir-los 
per energies renovables. És l’hora de passar dels compromisos 
als fets en la lluita contra l’emergència climàtica. El gran repte 
implica fer una transició ecològica de la nostra economia 
i la nostra societat, que siguin compatibles amb la justícia 
social. Necessitem un nou horitzó verd de creixement i un 
compromís real en la lluita contra l’emergència climàtica que 
no deixi ningú enrere.

Aquests dies també s’estan negociant els suports 
parlamentaris suficients per poder formar el primer govern 
de coalició a l’Estat, després de l’important acord assolit 
entre PSOE i Unidas Podemos-En Comú Podem. El 95% 
dels inscrits i les inscrites de Catalunya en Comú va donar 
el seu suport a aquest govern de coalició en una consulta 
celebrada els darrers dies. La gent comuna ho té clar: cal un 
govern progressista que lluiti contra la precarietat laboral, 
garanteixi el dret a una vida digna i impulsi amb valentia les 
polítiques feministes necessàries per posar fi a la xacra de 
les violències i les discriminacions masclistes. De la mateixa 
manera a Catalunya cal un govern que governi, que reverteixi 
les retallades i disposi de recursos, com defensa Catalunya en 
Comú amb la proposta d’ajustar l’IRPF perquè contribueixin 
una mica més aquells que cobren més de 90.000€ a l’any.

Només queda desitjar-vos que tingueu molt bones festes, 
que pugueu compartir moments de felicitat amb familiars, 
amics i amigues i que gaudiu de les activitats i de la vida 
social i cultural de la nostra ciutat.

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
TALLERS DE NADAL 
Del 21 de desembre al 5 de gener el 
Museu Agbar de les Aigües organitza 
uns tallers per a famílies amb infants 
de 3 a 10 anys. Activitat gratuïta. Cal 
inscripció prèvia: tel. 93 342 35 38 / 
info@museudelesaigues.cat

CURSOS DE CATALÀ 
Nova oferta de cursos per aprendre 
i perfeccionar la llengua catalana a 
partir de gener, al CNL de Cornellà 
(Edifici Roger de Llúria, 1r, carrer dels 
Almogàvers, s/n). Les inscripcions per 
a nou alumnes són el 16, 17 i 18 de 
desembre, de 10 a 13 i de 17 a 20 hores. 

XIV MOSTRA DE PINTORS
Fins al 26 de gener, podeu veure 
l’exposició col·lectiva del Grup de Pintors 
de Cornellà, molt vinculats a les activitats 
i les festes de la nostra ciutat que, com 
cada finals d’any, tornen fidels al Castell.

VIATGE A L’EDAT MITJANA
El 12 de gener, a les 12 h, s’inaugura 
l’exposició “Ossos. Un viatge a l’època 
medieval” de la mà de l’antropologia 
física, una aproximació a les condicions 
de vida de l’època a través de l’estudi 
de les restes localitzades en jaciments 
arqueològics dels segles VIII al XV. 
Romandrà al Museu Palau Mercader fins 
al 29 de març.

CANVIA EL XIP
Els dies 20 i 21 de desembre s’instal·larà, 
a la pl. de l’Església, una carpa 
informativa sobre la Campanya “Canvia 
el xip. Recicla’ls” per conscienciar 
sobre el correcte reciclatge dels 
aparells elèctrics i electrònics. Els 
visitants podran participar en un joc i 
guanyar un premi valorat en 250 €.

MERCAT DE NADAL 
L’Espai Jove Centre-Riera organitza un 
mercat d’intercanvi de roba, joguines, 
objectes, tecnologies… i us convida a 
donar-li la volta al consumisme que 
s’intensifica aquests dies. Tot això 
acompanyat de música i xocolata calenta, 
el 18 de desembre, de 16 a 18 h, al seu 
local, al carrer Francesc Layret, 60.

CONCURS DE PUZZLES 
1r Concurs de Puzzles Solidari de Nadal, el 
21 de desembre, d’11 a 13 h, al col·legi Abat 
Oliba, obert a tothom (nens acompanyats 
d’un adult). Haureu de muntar un 
puzzle de 500 peces en un temps 
màxim de 2 hores. El preu d’inscripció 
és de 9 € més 1 kg de menjar per a la 
Botiga Solidària de Cornellà. Informa’t 
a puzzleserikacornella@gmail.com 

TERTÚLIA LITERÀRIA 
El cercle literari de l’Orfeó Catalònia organitza 
un sopar-xerrada amb l’escriptor Rafa Melero, 
que parlarà sobre el seu llibre “El secreto está 
en Sasha”, el pròxim dijous 16 de gener, a 
les 21 hores. Obert a tohom, amb reserva 
prèvia al mail ernesto@projecte-loc.org

EXPOSICIÓ RATO BALTIN
La biblioteca Central acull fins al 31 
de desembre la mostra del projecte 
Rato Baltin, el qual treballa donant 
eines a nenes i dones nepaleses, per 
erradicar la pràctica del “chhaupadi”, 
aquesta tradició que considera dones 
i nenes impures mentre menstruen. 

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

14/12/19 

Fira de Santa Llúcia
15/12/19

Fira de Santa Llúcia
18/12/19

Story time: Santa’s Elves
20/12/19

Los Solistas  
de Volgogrado
21/12/19 

XXIII Encuentro de 
Coros Navideños
22/12/19

Visita al Museu 
Palau Mercader
23/12/19

Nadalim, Nadalam…
29/12/19

Mercat de pagès
31/12/19

La Dona dels Nassos
5/1/19

Nit de Reis

     14 15

23 24 25 26 27 28 29

16 17 18 19 20 21 22

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

ENTITATS: ACTUALITZACIÓ DE DADES
Es recorda a totes les entitats inscrites 
en el Registre Municipal d’Entitats 
que, com cada any, tenen l’obligació 
d’actualitzar dades del Registre durant 
el primer trimestre de l’any. És necessari 
efectuar aquest tràmit per poder 
gaudir dels drets que la inscripció els 
reconeix. Els formularis estan penjats a 
la web municipal: www.cornella.cat
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www.cornella.cat
Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat


