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AL TEU COSTAT, A PROP TEU
La vida se’ns va aturar al març quan, per la seguretat
de tots i totes, vam haver de romandre a les nostres
cases. Des de llavors, des del primer moment que es va
decretar l’estat d’alarma per la pandèmia, l’Ajuntament
ha estat treballant sense horaris per a donar resposta a
les necessitats més bàsiques de les persones. Llavors,
vam adoptar mesures immediates per a reduir els
efectes d’aquesta crisi sense precedents. Vam crear una
Organització Municipal Excepcional (OME), encarregada
d’atendre al màxim les situacions personals i col·lectives
de major vulnerabilitat i vam aprovar, amb el consens de
tots els partits polítics, un Pla de Xoc Econòmic de
3,6 milions, amb un fons de contingència d’un milió
per a no deixar a ningú enrere i més de 600.000
euros per ajudar al teixit econòmic local, desenvolupant
projectes com les targetes-moneder per incentivar
el consum local i les línies de subvencions per
ajudar els negocis que s’han vist obligats a tancar.
Lamentablement, la situació no ha canviat massa
i encara que ens toqui viure amb mascareta i amb
prudència fins que surti una vacuna eficaç contra
aquest virus, no podem parar.
Aquest Consistori vol evitar, dins les nostres
possibilitats, la paràlisi de la ciutat i ho estem intentant,
adaptant-nos a l’actual situació i reprenent les nostres
prioritats. Per això, continuarem gestionant el municipi,
per a garantir el manteniment de l’espai públic i la
seguretat, i seguirem fent la ciutat més verda amb
les iniciatives que formen part del projecte Cornellà
Natura. I tot, sempre, protegint els més vulnerables
per a evitar que aquesta crisi sanitària, econòmica i
social es cronifiqui en els col·lectius més sensibles.
El nostre compromís és mantenir activa la ciutat
sense caure en la irresponsabilitat, sense posar
en risc la població, al teu costat, a prop teu.

L’alcalde
Antonio Balmón

La vida se nos paró en marzo, cuando por la seguridad
de todos y todas, debimos permanecer en nuestras casas.
Desde entonces, desde el primer momento que se decretó
el estado de alarma por la pandemia, el Ayuntamiento
ha estado trabajando sin horarios para dar respuesta
a las necesidades más básicas de las personas. Entonces,
adoptamos medidas inmediatas para reducir los efectos
de esta crisis sin precedentes. Creamos una Organización
Municipal Excepcional (OME), encargada de atender al
máximo las situaciones personales y colectivas de mayor
vulnerabilidad y aprobamos, con el consenso de todos
los partidos políticos, un Plan de Choque Económico
de 3,6 millones de euros, con un fondo de contingencia de
un millón para no dejar a nadie atrás y más de 600.000
euros para ayudar al tejido económico local, desarrollando
proyectos como las tarjetas-monedero para incentivar el
consumo local y las líneas de subvenciones para ayudar
a los negocios que se han visto obligados a cerrar.
Lamentablemente, la situación no ha cambiado
demasiado y aunque nos toque vivir con mascarilla
y prudencia hasta que salga una vacuna eficaz contra
este virus, no podemos parar.
Este Consistorio quiere evitar, dentro de nuestras
posibilidades, la parálisis de la ciudad y lo estamos
intentando, adaptándonos a la actual situación y retomando
nuestras prioridades. Por eso, continuaremos gestionando
el municipio, para garantizar el mantenimiento del
espacio público y la seguridad, y seguiremos haciendo la
ciudad más verde con las iniciativas que forman parte del
Cornellà Natura. Y todo, siempre, protegiendo a los más
vulnerables para evitar que esta crisis sanitaria, económica
y social se cronifique en los colectivos más sensibles.
Nuestro compromiso es mantener activa la
ciudad sin caer en la irresponsabilidad, sin poner
en riesgo la población, a tu lado, cerca de ti.
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–LA ACTUACIÓN MUNICIPAL DURANTE EL CONFINAMIENTO–

LAS PERSONAS, LA PRIORIDAD
DURANTE LA CRISIS SANITARIA
Desde el primer momento que se decretó el Estado de
Alarma por la Covid-19, el Ayuntamiento de Cornellà
ha trabajado para preservar y garantizar la protección
social y la seguridad de la ciudadanía y para ello creó
la Organización Municipal Excepcional. Durante los
dos meses que duró el confinamiento, se impulsaron
acciones para proteger a las personas más vulnerables y
garantizar los servicios básicos municipales, reforzando
especialmente aquellos vinculados a las personas
y la desinfección del espacio público.

En total, 70 acciones en dos meses como
iniciativas sociales, basadas principalmente en asegurar
la alimentación y salud de los más vulnerables;
también se llevaron a cabo acciones económicas,
como la suspensión de algunas tasas fiscales y
la creación de un plan de ayudas para apoyar al
pequeño comercio local. También se incrementó
la higiene y desinfección de los espacios públicos
municipales y se llevó a cabo la campaña de redes
sociales #yomequedoencasaencornella, que lanzó
iniciativas culturales, deportivas y familiares para
llevar a cabo en el interior de los hogares y ocupar
la mente, evitando el decaimiento emocional.
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–LAS INICIATIVAS MUNICIPALES DURANTE EL CONFINAMIENTO–

70 ACCIONES EN 2 MESES
CREACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
MUNICIPAL EXCEPCIONAL
Durante toda la crisis de la Covid-19, el Ayuntamiento de Cornellà ha
priorizado su política social para garantizar los derechos más básicos de
las personas vulnerables de la localidad y creó la Organización Municipal
Excepcional (OME). Esta Organización tenía la función de atender al
máximo las situaciones personales y colectivas de primera necesidad,
como por ejemplo niños y adolescentes en riesgo de exclusión,
personas mayores que viven solas o beneficiarios de la Botiga Solidària.

BOLSA DE VOLUNTARIOS
También se creó una Bolsa de voluntarios con más
de 200 personas que se encargaron, de manera
totalmente altruista, de hacer la compra o de
recoger medicamentos en las farmacias para
las personas vulnerables de la ciudad. También
hubo personas que de manera totalmente
voluntaria confeccionó mascarillas.

TARJETAS-MONEDERO
Para atender las necesidades de personas y familias
de mayor riesgo, el Ayuntamiento repartió más
de 1.400 tarjetas-monedero para suplir las becas
comedor. A través de estas tarjetas, los niños/as y
jóvenes de familias vulnerables recibieron al menos
una comida digna al día durante el tiempo que
los colegios estuvieron cerrados por la Covid-19.
Paralelamente a esto, la Botiga Solidària incrementó
su actividad habitual y repartió bolsas de primera
necesidad y comidas ya cocinadas a domicilio
para personas en situación de dependencia, como
ancianos que viven solos o que acuden a centros
de día de geriátricos.

LA GUARDIA URBANA SE
ENCARGÓ DE CONTROLAR
EL CUMPLIMIENTO DE
LAS RESTRICCIONES

APOYO PSICOLÓGICO Y
ATENCIÓN TELEFÓNICA
El apoyo a las personas mayores fue uno de los
principales objetivos para el Ayuntamiento de Cornellà
durante los meses que duró el confinamiento y se
llevaron a cabo más de 6.000 llamadas telefónicas para
hacerles un seguimiento. Un equipo de trabajadores/as
del Ayuntamiento se encargó de llamar diariamente a los
ancianos/as de la ciudad para conocer su estado de salud
y en caso de necesitarlo, se les derivaba a los profesionales
correspondientes. También, el Consistorio —junto con
el Centre de Higiene Mental y del Centro Khepra—,
ofreció apoyo psicológico a aquellos ciudadanos/as
que sufrieron cuadros de ansiedad o de decaimiento
emocional a raíz de la situación de alarma.
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–LAS INICIATIVAS MUNICIPALES DURANTE EL CONFINAMIENTO–

PLAN DE CHOQUE
ECONÓMICO DE
3.630.000 EUROS
El Ayuntamiento de Cornellà
elaboró un plan económico
excepcional dotado de 3.630.000 €
compuesto de medidas fiscales
y económicas para proteger a las
personas y a la economía local.
Este proyecto se divide en
medidas fiscales, medidas de
protección de los puestos
de trabajo para las empresas
subcontratadas y la creación
de un fondo de contingencia.

LA VÍA PÚBLICA
SE ADAPTÓ
PARA AMPLIAR
ESPACIOS DE OCIO
MANTENIENDO
LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD

FONDO DE
CONTINGENCIA:
1 MILLÓN DE EUROS
SUSPENSIÓN TASAS E
IMPUESTOS MUNICIPALES
Durante los meses que duró el confinamiento, el
Consistorio suspendió el pago de algunas tasas municipales,
además de compensar el pago de los servicios que se
vieron obligados a cerrar. De esta manera, en marzo y abril
se suspendieron las tasas referidas a servicios municipales
que se cerraron como las guarderías municipales, la
escuela de música, los espacios familiares, etc. También
se suspendían las de los mercados ambulantes, quioscos
y de los huertos urbanos. Por otro lado, se realizó la
compensación en relación a las tasas de terrazas de los
servicios de restauración para aquellos establecimientos
que no pudieron abrir. En total, las pérdidas fiscales para
el Ayuntamiento fueron de 615.000 €. También, durante
los meses del encierro obligado por el coronavirus, no se
cobró la zona azul y se amplió la zona roja para facilitar
más espacios de aparcamiento permanente.

Para poder proteger a las personas
más vulnerables, se creó un Fondo
de Contingencia de un millón de
euros. Este fondo se utilizó para cubrir
las necesidades básicas y prioritarias
de las personas más afectadas
por esta crisis, con el objetivo de
no dejar a nadie sin asistencia o
cobertura de servicios básicos.

1M €
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S’HA INCREMENTAT LA HIGIENE
I DESINFECCIÓ DURANT
AQUESTA CRISI
2 camions cisterna, 2 camions de caixa oberta, 1 escombradora
amb aigua i una furgoneta realitzen periòdicament el servei
de desinfecció als carrers
L’Ajuntament de Cornellà ha anat reestructurant el servei de neteja, desinfecció i recollida d’escombraries en els
darrers mesos en funció de l’evolució de la pandèmia per adaptar-se a les necessitats de cada moment. A hores d’ara,
es destinen sis equips de matí i tarda (dos camions cisterna, una escombradora d’aigua, dos camions de caixa oberta
dotats amb tres operaris amb motxilla i una furgoneta amb hidronetejador) per a desinfectar amb aigua a pressió i
una dissolució de clor les avingudes i els carrers de major mobilitat de vianants de cada barri, un cop per setmana.
També s’ha augmentat la desinfecció a l’entorn de centres mèdics, farmàcies, serveis municipals
oberts, mercats municipals i grans supermercats i parades de transport públic, que són els
espais on es detecta més moviment de persones. Pel que fa al servei de recollida de residus,
aquest es manté de manera ordinària. Els cinc objectius prioritaris són els següents:

OBJECTIUS PRIORITARIS
Neteja i desinfecció
de grans vials i voreres
de la ciutat
Amb vehicles de reg mecànics i
equips i vehicles d’hidropressió
a grans vials com ara la carretera
d’Esplugues, avingudes com
les de Salvador Allende,
Alps, Sant Ildefons
o Baix Llobregat,
entre d’altres.

Neteja i desinfecció
diària a zones sensibles
Com ara l’entorn dels centres
mèdics, serveis socials municipals,
residències de gent gran, mercats
municipals i grans supermercats
i residències de gent gran.

Ampliació de les brigades
de neteja i desinfecció
dels contenidors
Es fa especial incidència en
pentinar l’entorn de les zones de
contenidors perquè no hi hagi
residus fora, a més de reforçar-ne
el servei de neteja dels mateixos.

Neteja i buidatge
diari de papereres
Servei diari de neteja de les
papereres i buidatge.

Desinfecció de bancs
i de jocs infantils
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LA PROTECCIÓ SOCIAL, LA
SEGURETAT I LA SOSTENIBILITAT, ELS
PRINCIPALS OBJECTIUS DE FUTUR
L’Ajuntament reprèn les seves prioritats
per l’actual situació de crisi pel coronavirus

Els objectius polítics municipals s’han redefinit en els
darrers mesos per adaptar-se a l’actual situació de crisi
econòmica i sanitària i el govern local ha dissenyat
tres branques principals com a ruta de futur.
La protecció social és el primer d’aquests
objectius municipals per a seguir donant suport a les
necessitats més bàsiques de la ciutadania, al costat
especialment dels col·lectius que ja vivien una situació
de desigualtat abans del coronavirus. La finalitat és
treballar perquè ningú es quedi enrere i evitar que
la pobresa es cronifiqui entre aquestes persones
mantenint el Fons de Contingència Social pensat
per a garantir les seves necessitats més bàsiques.
La seguretat sempre ha estat un dels principals
objectius del govern local, però ara aquest concepte
es contextualitza també a l’actual situació. D’aquesta
manera, se seguirà treballant per a garantir entre
la població cornellanenca el compliment de les

restriccions antiCovid-19. I més enllà de procurar
la salut de tota la població, també es lluitarà contra
les màfies immobiliàries que ocupen vivendes amb
l’única finalitat d’especular. La lluita contra la violència
masclista és un dels principis que es continuarà
mantenint, reforçant les polítiques d’igualtat.
Fer de Cornellà una ciutat més verda seguirà
sent un dels eixos municipals principals. El projecte
Cornellà Natura ara és més necessari que mai perquè
aporta espais per al lleure a l’aire lliure que ofereixen
certa seguretat davant del virus, fomentant a més
els carrils bici que permeten fer servir la bicicleta
en detriment del transport públic, garantint la
distància de seguretat i reduint el risc de contagis.
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Tots els grups polítics municipals
aproven un conjunt de mesures fiscals,
socials i de mobilitat per a minvar
els efectes de l’actual crisi

2.777.500 EUROS
PER A GARANTIR
LA PROTECCIÓ SOCIAL
Tots els grups polítics municipals
han aprovat un conjunt de mesures
socials, fiscals i de mobilitat per
a fer front a les conseqüències
del coronavirus. Entre aquestes
mesures, destaca un Pla Municipal
de protecció social de les persones
valorat en gairebé 3 milions d’euros
per a reduir l’impacte de la crisi
entre la població més vulnerable
i donar suport al comerç de
proximitat. D’aquests 3 milions
d’euros, 1 milió es destinarà a un
Fons Social de Contingència per a
poder fer front a les situacions de
vulnerabilitat social i econòmica
que es puguin generar; 630.000 €
seran per incentivar el comerç local
i la resta, es destinaran directament
als ciutadans i ciutadanes més
desfavorits i que disposen de
menys recursos per a fer front

a la crisi que estem vivint.
Amb aquests diners, la voluntat
municipal és impulsar nous Plans
d’Ocupació Locals per als propers
exercicis per a reduir l’augment
d’atur que s’està registrant arran
de la crisi de la Covid-19. També,
davant de possibles confinaments,
es desenvoluparà el Programa de
suport digital als alumnes de Primària
i Secundària que no disposen en
el seu domicili dels dispositius o
de les connexions necessàries per
a poder seguir la seva formació
de manera telemàtica. Aquest
projecte contempla l’oferta de
places en els centres del Citilab i
a les tres biblioteques municipals:
Sant Ildefons, Central i Marta Mata.
Aquestes mesures socials
també estan formades per un
Pla d’ajuts al pagament de lloguers

del parc d’habitatges, locals i
oficines del Centred’Empreses,
gestionat o propietat de Procornellà.
La resta de la dotació econòmica
servirà per a mantenir els projectes
que es porten a terme des de
l’inici de l’estat d’alarma, com el
Pla d’Ajuts d’Emergència Social, la
gestió de les ajudes alimentàries
a les persones beneficiàries de les
beques menjador i dels àpats a
domicili de gent gran i de persones
dependents o el reforç dels recursos
de la Botiga Solidària, que en els
darrers mesos ha registrat un
augment de les famílies usuàries.
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ES DESTINEN 630.000 €
A FAVOR DEL COMERÇ
DE PROXIMITAT
El comerç de proximitat és un dels
sectors més afectats per aquesta
crisi de la Covid-19 perquè la
gran majoria ha hagut d’aturar
la seva activitat econòmica. És
per aquesta raó que una de les
branques destacades del conjunt
de mesures socials, fiscals i de
mobilitat que s’han impulsat des
del Consistori per a fer front a les
conseqüències del coronavirus
és el suport als comerços locals.
En aquest sentit, l’Ajuntament ha
aprovat un pla econòmic dotat
amb 630.000 € per a promocionar
i ajudar aquest sector.
Una de les mesures incloses
en aquest paquet de mesures ha
estat la suspensió del pagament de

TARGETA-MONEDER
DE 100 € =
TU PAGUES 70 €
I L’AJUNTAMENT POSA
ELS 30 € RESTANTS

les taxes municipals de terrasses,
mercats ambulants o quioscos
durant els mesos de confinament.

PROP DE 5.000 TARGETESMONEDER TRAMITADES
L’Ajuntament de Cornellà, a
través de l’empresa municipal
de Promoció Social, Urbana i
Econòmica (Procornellà), també
ha posat en marxa una campanya
de venda de targetes-moneder
per a consumir en establiments
cornellanencs. Cadascuna té
un valor de 100 €, dels quals el
consumidor paga 70 i la resta, els
abona directament el Consistori.
A la campanya s’han adherit prop
de 300 comerços i establiments de

proximitat de tota mena, com
botigues d’alimentació, moda i
calçat, decoració i serveis d’estètica;
excloent les grans superfícies
i franquícies o grans cadenes.
Les targetes-moneder es
poden adquirir a través del portal
www.compracornella.cat i per a
facilitar la compra online, s’han
habilitat punts d’informació en els
mercats municipals amb personal
que assessora els compradors
en el moment de formalitzar la
compra. Un cop tramitada, cal
recollir-la a la seu de Procornellà,
l’Oficina Local d’Habitatge, l’OAC
o el Centre Cívic de la Gavarra.

LA POTS SOL·LICITAR FINS AL 31 DE DESEMBRE D’AQUEST
ANY A WWW.COMPRACORNELLA.CAT
300 COMERÇOS LOCALS PER A FER-LA SERVIR
FINS AL DESEMBRE DEL 2021

CORNELLÀ INFORMA / ECONOMIA / Pàgina 11

L’AJUNTAMENT DESTINARÀ
240.000 EUROS AL TEIXIT
ECONÒMIC LOCAL QUE HAGI
HAGUT DE TANCAR PER LES
RESTRICCIONS DE LA COVID-19
L’Ajuntament de Cornellà ha
aprovat dues línies de subvencions
adreçades al teixit econòmic local.
Per una banda, ajudes destinades al
comerç local, persones treballadores
autònomes i microempreses de la
ciutat de Cornellà que van haver
de cessar la seva activitat per causa
del Reial Decret 463/2020 de 14 de
març, que va declarar l’estat l’alarma.
I per l’altra, suport econòmic per als
titulars d’activitats de restauració i de
centres d’estètica i bellesa obligats al
tancament d’acord amb la resolució
SLT/2546/2020, de 15 d’octubre.
Es destinaran a aquests ajuts
un total de 240.000 euros, dels fons
propis municipals. Pel que respecta
al comerç local, professionals
autònoms i microempreses, es
concedirà un ajut d’un màxim del
30% de la totalitat de les despeses
subvencionables, fins a un límit de
500 euros, que estaran detallades
a les Bases un cop es publiquin
al Butlletí Oficial de la Província.
D’altra banda, pel que fa al sector de
la restauració i centres d’estètica i
bellesa la subvenció municipal serà
directa, amb un import de 500 euros.
El comerç local és una de les
activitats econòmiques i humanes
més importants a l’hora de vertebrar
una societat. Aporta productes i
serveis de qualitat, proximitat i una
riquesa que, en bona part, roman a la
ciutat. En aquest sentit, l’Ajuntament
de Cornellà vol contribuir a pal·liar la
situació dels comerços de Cornellà,
tot complementant amb 500 euros els
ajuts de la Generalitat que són per un
import màxim de 1.500 euros. Per tant,
d’aquesta manera, cada establiment
podria rebre fins a 2.000 euros.

SUBVENCIÓ DIRECTA DE
500 EUROS PER AL SECTOR
DE LA RESTAURACIÓ I
CENTRES D’ESTÈTICA
I BELLESA

QUINES SÓN LES DESPESES SUBVENCIONABLES
PER ALS PROFESSIONALS AUTÒNOMS I MICROEMPRESES?
• Lloguers o quotes d’hipoteques
• Quotes de prèstecs
• Quotes d’autònoms
• Factures de subministraments bàsics
• Costos laborals
• Adequació de locals a causa de la Covid-19

CONSULTA LES BASES A WWW.CORNELLA.CAT
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SE APRUEBA UNA MOCIÓN
CONTRA LA OCUPACIÓN
DELICTIVA DE VIVIENDAS

El Ayuntamiento de Cornellà está preocupado por el aumento de
ocupaciones ilegales de pisos en la ciudad por parte de grupos organizados
(mafias) que, con la finalidad de extorsionar a familias en situación de
vulnerabilidad, ocupan inmuebles ilegalmente —a menudo usando métodos
violentos e intimidatorios— para posteriormente realquilarlos y obtener
un beneficio económico especulando con la vivienda ocupada. Por este
motivo, el Consistorio ha aprobado una moción solicitando tener más
mecanismos y herramientas para actuar ante este incremento evidente de
casos de ocupaciones en Catalunya y contra los problemas de convivencia
que éstas generan a su alrededor, principalmente en las comunidades de
vecinos. Esta propuesta, del PSC de Cornellà, se presentó en el pleno
de septiembre y fue aprobada con los votos a favor del PSC, Ciutadans,
i En Comú-Movem Cornellà; y los votos en contra de ERC y Podemos.
La moción también pide dotar de más competencias a los gobiernos
municipales y delegar tareas y recursos para afrontar las ocupaciones con
más celeridad y diligencia. Así mismo, se insta al Gobierno del Estado a
modificar el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con una
propuesta de regulación expresa de medidas cautelares, de acuerdo con la
propuesta presentada en 2017 por el Colegio de la Abogacía de Barcelona
(ICAB) y a la cual Ayuntamiento de Cornellà se sumó, aprobando una moción
para reclamar al Gobierno un cambio en la ley que permitiera luchar de
forma más efectiva contra las mafias que ocupan ilegalmente las viviendas.

GUÀRDIA URBANA
DE CORNELLÀ
Rubió i Ors, 65
93 377 14 15

APP DE SEGURIDAD

OFICINA LOCAL
D’HABITATGE (OLH)
Avellaner, 7
93 376 31 81
olh@procornelle.cat
www.olhcornella.cat

Lunes y miércoles, de 8.30
a 14.30 h y de 15.30 a 19 h
Martes, jueves y viernes,
de 8.30 a 14.30 h
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PARA SUPERAR
LA PANDEMIA, ES
IMPRESCINDIBLE LA
RESPONSABILIDAD DE
TODA LA POBLACIÓN
Nos enfrentamos a un segundo
rebrote de la pandemia y para reducir
sus consecuencias, se han llevado a
cabo nuevas restricciones que son
necesarias para frenar la curva de
contagios y minimizar el impacto
de la Covid-19 en nuestra sociedad.
Es importante tener en cuenta
que, dentro de nuestras posibilidades,
debemos frenar los contagios
de la pandemia para evitar sus
múltiples consecuencias: sanitarias,
económicas y psicológicas. El
coronavirus nos está afectando
a todos, cambiando nuestra forma
de vida y rutinas. Por todos los
negocios que se ven obligados a
cerrar, afectando esta inactividad
a su economía familiar; por nuestros
seres queridos, especialmente
aquellos que sean colectivos de
riesgo como enfermos crónicos u

oncológicos, o personas mayores;
y por los profesionales sanitarios,
que están trabajando sin descanso,
viviendo situaciones límite. Por
todos y por todas, debemos ser
más responsables que nunca. Para
que los negocios puedan volver
a abrir y recuperar su actividad
habitual lo más rápido posible; para
que podamos volver a abrazar a
nuestros abuelos y abuelas; para que
doctores, enfermeros y enfermeras,
celadores y demás profesionales de
la sanidad puedan dejar de llevar
EPIs y para que podamos volver a
celebrar juntos, el Ayuntamiento
de Cornellà hace un llamamiento
a la corresponsabilidad social en el
seguimiento de todas las medidas
de prevención decretadas.
En esta línea, es imprescindible
cumplir con las principales medidas

de seguridad, que son: el uso de la
mascarilla para mayores de 6 años,
mantener la distancia de seguridad
de 1,5 m con otras personas
y procurar una desinfección
constante de manos. También
hay que ventilar las estancias
cerradas de manera periódica.
De la misma manera, se
solicita a la población que evite
los desplazamientos innecesarios,
saliendo de casa únicamente para
ir a trabajar o al colegio, y para
comprar alimentos de primera
necesidad. Las reuniones sociales
están limitadas a 6 personas, a
excepción de los núcleos familiares
que sumen más de este límite. En
todo caso, es muy recomendable
reducir nuestros contactos familiares
y sociales a un grupo de convivencia
habitual lo más estable posible.

USA MASCARILLA,
MANTÉN LA DISTANCIA DE
SEGURIDAD Y LÁVATE LAS
MANOS CON FRECUENCIA
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LA GUÀRDIA URBANA
MANTÉ ELS CONTROLS
PER A VIGILAR L’ÚS
DEL PATINET ELÈCTRIC
D’acord amb les darreres dades
de la Guàrdia Urbana, en el decurs
d’aquest 2020, s’han formalitzat
512 multes per l’incompliment
de les ordenances de circulació
relatives als vehicles de mobilitat
personal com patinets elèctrics,
plataformes amb rodes, ginys
sense motor o cicles.
Aquest tipus de vehicles són
especialment sostenibles i en els
darrers anys, Cornellà i d’altres

COM ET
DESPLACES PER
LA CIUTAT?
Revisa per on pots
circular en funció
del teu transport
Voreres 10

ciutats metropolitanes han
experimentat un augment d’aquests
vehicles com a forma habitual de
desplaçaments unipersonals entre
la ciutadania; però tot i els seus
beneficis, els Vehicles de Mobilitat
Personal (VMP) poden arribar a ser
perillosos per a les persones que es
desplacen a peu. És per aquesta raó
que s’han establert unes normes
de circulació per, principalment,
protegir els vianants dels VMP,

VMP

Cicles

(més de dues rodes
amb motor màxim
de 250W i 25 km/h)

(només si hi tenen
l’origen o la destinació
del seu transport)

evitant que circulin per les voreres.
Precisament, aquesta és la principal
causa de sanció a Cornellà.
Conduir de forma negligent
i per la vorera, a més de circular
més d’una persona en un VMP i
no portar casc homologat són els
tres tipus de multes més habituals.
L’incompliment d’aquestes normes
de circulació poden ser sancionats
amb multes de fins a 500 euros.

Bicicletes
(dues rodes)

(tipus A i B: patinets,
plataformes, rodes
elèctriques i cadires
de rodes amb motor)

Ginys sense
motor
(patins, patinets,
monopatins
sense motor)

(quan no hi hagi carril bici ni carrer pacificat i l’espai
lliure per als vianants sigui superior a 3 m)

Carril bici a
la vorera 10
Carrer de
convivència o 10
plataforma única
(majors
de 12
anys)

Carril bici segregat
a la calçada 30
Carrer 50
Carrer zona 30 30

(tipus B que
puguin anar a
més de 25 km/h)

Per a qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar a ocirculacio@aj-cornella.cat
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MÉS PROJECTES DEL
CORNELLÀ NATURA PER
AMPLIAR LES ZONES VERDES
Dotar la ciutat d’espais més amplis per a passejar o per al lleure familiar és ara
més important que mai. És per aquest motiu que seguiran portant a terme
projectes mediambientals pensats, en aquests moments, per a facilitar la
distància de de seguretat i l’accés als espais verds sense moure’s de la localitat.

AMPLIACIÓ DE LA
XARXA PEDALABLE
L’Ajuntament, recentment, ha ampliat la xarxa
pedalable de la ciutat. Aquesta nova xarxa està
formada per quatre tipus de vies diferents: carrils
bidireccionals segregats a la calçada; carrils bus-bici,
exclusius per a ciclistes i autobusos; carrers de
convivència amb vianants, eliminant un carril de
circulació del trànsit rodat a favor de l’ús exclusiu per
a persones que es desplacen a peu o en bicicleta;
i la senyalització de carrers de cohabitació on la
bicicleta pot circular amb la resta de vehicles de
motor sense poder, aquests, superar els 30 km/h.
L’objectiu d’aquesta ampliació de la xarxa
pedalable és fomentar l’ús de la bicicleta com
a mitjà de transport sostenible i saludable.
XARXA
PEDALABLE
DE CORNELLÀ

Xarxa pedalable actual Carrer 30 amb prioritat bicicleta
Carril bici bus

Convivència amb vianants

FINALITZADES LES OBRES DEL CARRER DE L’AVELLANER
Recentment, han acabat les obres
del carrer Avellaner que formaven
part del projecte Cornellà Natura,
dotant aquesta via de més espais
verds i també s’ha millorat la seva
accessibilitat. L’obra ha consistit
a reurbanitzar l’entorn del bloc
dels números 1-3-5, per eliminar
les escales contínues actuals i
incorporar un sistema de rampes,
amb un pendent màxim del 6%, per
a fer més accessible tota la zona.
La nova configuració de l’espai és

molt més agradable i permet que
hi hagi una graderia per a fomentar
l’ús lúdic d’aquest tram del carrer.
L’actuació ha suposat la
renovació del paviment, més
vegetació, tot mantenint els arbres
existents, adequar la instal·lació
de reg, i canvis en el mobiliari
urbà, com la col·locació de fanals
més moderns de tipus LED.

CORNELLÀ INFORMA / INNOVACIÓ / Pàgina 16

L’AJUNTAMENT FA UN PAS
ENDAVANT EN LA DIGITALITZACIÓ
I TRANSPARÈNCIA
L’Ajuntament de Cornellà ha canviat completament
el web municipal www.cornella.cat amb la finalitat de
posar a l’abast de la ciutadania una plataforma moderna,
funcional, versàtil i intuïtiva, que suposa un salt en la
digitalització i la transparència municipals. A més, el nou
web municipal s’ha adaptat a l’actualitat digital i permet
compartir continguts a través de les xarxes socials,
inclòs el Whatshapp.
La nova pàgina web és una plataforma més
adaptable a dispositius mòbils i tauletes, pel seu disseny
“responsive” i facilita l’accessibilitat a persones amb
diferents graus de discapacitat visual o motriu. El nou
web també inclou la renovació del portal de la seu
electrònica municipal perquè la ciutadania pugui fer
tràmits amb el consistori de forma més àgil i digitalitzada,
així com una pàgina web específica dels pressupostos,
actualitzada regularment, amb la voluntat de fer de la
gestió municipal un element clau de transparència per
avançar en la relació entre el consistori i la ciutadania i
la seva gestió interna. Tot plegat té l’objectiu d’impulsar la
digitalització de l’administració municipal per a fomentar
la transparència en la gestió i agilitzar la realització
d’un major nombre de tràmits de forma telemàtica.

LA NOVA ESTRUCTURA
DE WWW.CORNELLA.CAT
La nova pàgina web es divideix en els
següents apartats:

» AJUNTAMENT
La informació institucional i dels partits
polítics amb representació al ple.

» VIURE A CORNELLÀ
Es presenten tots els serveis i equipaments
al servei de les persones.

» TREBALLAR A CORNELLÀ
Es resolen els dubtes d’empresaris/àries,
treballadors/es, aturats/des i emprenedors/es.

» ACTUALITAT
Totes les notícies, plens i notes
de premsa municipals.
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ATENCIÓ TELEFÒNICA PER A GESTIONAR TRÀMITS – OAC 360°
L’Ajuntament de Cornellà implantarà pròximament
el servei OAC 360° per acompanyar els ciutadans i
ciutadanes perquè puguin fer la majoria de tràmits
de manera telemàtica, sense haver-se de desplaçar
físicament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
El servei OAC 360° permet oferir suport i assessorament a la ciutadania per via telemàtica, per tal de
fer aquests tràmits més enllà de les hores habituals
d’oficina, que lògicament solen coincidir amb l’horari

laboral de la majoria d’usuaris. A més, també tindrà
utilitat en els anomenats casos de “reforç estacional”,
quan en un període concentrat de temps, hi ha un gran
nombre de persones que han d’acomplir un tràmit i
l’oficina presencial s’acosta al límit de la seva capacitat.
Si necessites ajut a l’hora de fer els teus tràmits telemàticament, truca al 93 475 87 08 o envia un mail al correu
electrònic oac360@aj-cornella.cat i et guiarem pas a pas

ELS CANVIS DE LA
SEU ELECTRÒNICA
A través d’aquest portal, els
ciutadans i ciutadanes poden fer
tràmits relacionats amb activitats,
tresoreria, padró municipal, reserva
d’espais a la via pública, certificats
de béns, assabentats d’obres o
participació en processos de
selecció de personal, entre d’altres,
de forma telemàtica i segura.

NOU WEB
MUNICIPAL
El nou web municipal es va
posar en marxa l’1 d’octubre i
des d’aquí es té accés a tota la
informació relacionada amb
l’Ajuntament de Cornellà i les
empreses municipals. El web suposa
un pas endavant en la transparència
municipal i l’accés a tota la
informació relativa al consistori.

L’AJUNTAMENT REP EL SEGELL INFOPARTICIPA
Per cinquè any consecutiu, el Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) ha tornat a revalidar
el Segell Infoparticipa a l’Ajuntament de Cornellà
per la qualitat i transparència del web municipal.

MODERNITZACIÓ
DEL PORTAL DELS
PRESSUPOSTOS
http://pressupostos.cornella.cat
Aquí trobareu les dades relatives
als comptes municipals en format
obert i al màxim nivell de detall, en
un esforç per apropar els conceptes
i la informació pressupostària i
financera a la ciutadania. Es tracta
d’una eina de pressupost navegable,
el “Pressupost Obert”, que permet
navegar a diferents nivells del
pressupost i creuar dades.
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#CornellàPosaLaLupa

CORNELLÀ CONTRA
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
La lluita contra la violència masclista és un
dels objectius del govern municipal i tot i que les
restriccions per evitar contagis de coronavirus dificulten
la celebració habitual dels actes en commemoració del
25N-Dia Mundial envers la Violència Masclista, aquest
any es portarà a terme una campanya de sensibilització
digital contra la violència a les dones que s’organitza
amb el Consell Municipal de la Dona. “Cornellà posa
la lupa, contra la violència masclista” és el lema
d’aquesta iniciativa que pretén aprofundir i posar més
atenció en la detecció, actuació i acompanyament
dels diferents tipus de violència. Aquesta campanya
posa especial èmfasi en l’adolescència per a evitar
aquest tipus de conductes entre els i les més joves de
la ciutat, actuant contra la ciberviolència, la violència
sexual i altres tipus de violència més subtils.
La campanya estarà formada per un web on
s’exposaran amb detall els diferents tipus de violència
masclista i s’editarà un vídeo de conscienciació
que es difondrà a través de les xarxes socials
del Consistori i @igualtatcornella.
La Xarxa Activa de Joventut per a la Igualtat
(XAJI) i l’Escola Gaudí també participen en aquesta
campanya especial, divulgant les característiques de
la violència masclista en els centres d’ensenyament
de la nostra ciutat. La commemoració del 25N
d’aquest any acaba amb el concert de Sole Giménez,
el 28 de novembre a L’Auditori de Cornellà, que
emmarca aquesta iniciativa de sensibilització.

d’aquesta realitat, va elaborar un “Protocol d’actuació
en situacions de violència masclista explícitament per la
situació de confinament”. Aquest protocol va permetre
seguir donant suport a les víctimes de manera telefònica
i/o telemàtica, gestionant de manera presencial els casos
d’emergència. Gràcies a això, entre els mesos de març i
juny es van atendre 62 nous casos de violència masclista
i també es va donar suport a 25 dones més que van
ser ateses pel CIRD per d’altres temes. De la mateixa
manera, es va continuar fent el seguiment de 156 dones
que ja havien rebut assistència prèviament pel CIRD.

PROTOCOL ESPECIAL D’ACTUACIÓ
DURANT EL CONFINAMENT
El confinament ha estat dur per a tots i totes, però
especialment per a les dones que ja vivien una situació
d’abús per part de les seves parelles i que s’han vist
obligades a conviure les 24 hores del dia durant els 7
dies de la setmana amb el seu maltractador. El Centre
d’Informació i de Recursos per a les Dones, conscient

L’AJUNTAMENT REP EL DISTINTIU
PER LA IGUALTAT DE GÈNERE
L’Associació FORGENDER SEAL ha atorgat al consistori cornellanenc
el Distintiu per la Igualtat de Gènere per haver implementat el sistema
de gestió de gènere en les actuacions municipals. Aquesta menció
especial també reconeix el treball en xarxa, col·laboratiu i participatiu
de la corporació municipal i de les entitats i associacions feministes que
formen part del Consell Municipal de la Dona a favor de la igualtat de gènere.

#25N
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@igualtatcornella

LA XAJI CONTINUA FENT
PEDAGOGIA A LES AULES
La Xarxa Activa de Joventut per a la Igualtat de Cornellà
(XAJI) està formada per estudiants de secundària de
tots els centres de la ciutat. Un centenar de nois i noies
col·laboren voluntàriament fent d’enllaç entre els seus
companys/es i el Centre d’Informació i de Recursos
per a les Dones per oferir el màxim de suport en cas
de conèixer o estar vivint una situació de violència;
sensibilitzant i prevenint la violència masclista.
La XAJI no és l’únic projecte local per a detectar
casos de violència masclista al carrer. També existeix la
Plataforma contra la violència masclista, formada per
representants de diferents sectors locals com escriptors/es;
advocats/es, periodistes i d’altres professionals de la
ciutat. A més de les entitats culturals de la ciutat, que
també fan de contacte entre la població i el CIRD
per atendre situacions de violència de gènere.
Aquestes iniciatives es contemplen en el III Pla
Transversal de Polítiques d’Igualtat, que inclou
entre els seus objectius reforçar la prevenció,
l’educació i la sensibilització sobre qualsevol
manifestació de violència envers les dones.

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
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
De dilluns a dijous, de 9 a 13 h
Divendres, de 8 a 15 h
Guàrdia Urbana de Cornellà
Rubio i Ors, 65 (Edifici Can Gaya). T. 93 377 14 15 (24 h)

28 DE NOVEMBRE:
CONCERT DE SOLE
GIMÉNEZ A L’AUDITORI

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

Descarrega l’APP
de Seguretat Ciutadana

CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / EDICTES / Pàgina 20

PER MOLTS ANYS!
Felicitats a aquests cornellanencs i cornellanenques que han bufat
100 espelmes en els darrers mesos:
EDICTE: El Ple de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat, en sessió
celebrada el dia 29 de setembre de
2020 va acordar entre d’altres, aprovar
inicialment el projecte d’obres següent:
“Millora de la Urbanització de la cruïlla
entre l’Av. De la República Argentina
i el Carrer Mossèn Andreu” amb un
pressupost estimat de 99.280,78€ (IVA
no inclòs) i 120.129,74 € (IVA inclòs).

Mercedes Saucedo,
aniversari el 10 de febrer

José Noguera,
aniversari el 3 de juny

Dolores Lanzas,
aniversari el 4 d’agost

Sotmetre l’aprovació de l’esmentat
projecte a informació pública mitjançant
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, pel període de trenta
dies, així com al Butlletí d’Informació
Municipal i al Tauler d’Anuncis de la
Corporació, per tal que les persones
que es considerin interessades puguin
efectuar les al·legacions, reclamacions i/o
suggeriments que estimin convenients.
Transcorregut l’esmentat termini sense
que s’hagin presentat al·legacions,
reclamacions i/o suggeriments
que suposin modificacions als
projectes, aquests s’entendran
definitivament aprovats.
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EL 3 DE
DESEMBRE
S’ENCENDRAN
ELS LLUMS
DE NADAL
Donada la situació actual, aquest any l’acte que donava
el tret de sortida a la campanya de Nadal amb l’encesa
de llums al municipi serà diferent. Enguany, l’acte estarà
totalment descentralitzat per a evitar aglomeracions de
persones a la plaça de Catalunya, però es retransmetrà
per les xarxes de @culturacornella i @queferacornella
el 3 de desembre.
Per tal de col·laborar en aquest acte de caràcter
nadalenc, es lliuraran 2.000 pals lluminosos entre els
esplais, l’escola d’educació especial Virolai, i en els tres
mercats municipals a canvi d’un tiquet de compra
perquè els infants de la ciutat puguin dur-lo en el
moment de l’encesa de les bombetes de Nadal.
La voluntat és mantenir aquesta activitat
que desperta l’esperit nadalenc de la població,
especialment entre els més petits. Caldrà estar atents
del web www.cornella.cat per estar informats de
les darreres novetats relacionades amb el Nadal.

EL 20 DE
NOVEMBRE SE
CELEBRA EL
DIA MUNDIAL
DE LA INFÀNCIA
Com cada any, el Dia Mundial de la Infància es
commemora el 20 de novembre i a Cornellà,
habitualment es portaven a terme dues festes el 20
i 21 de novembre a les places de Sant Ildefons i de
la Sardana on participaven nens i nenes de Primària
escolaritzats en qualsevol de les escoles de la ciutat.
Aquest any, però, donada la situació de pandèmia,
la celebració ha variat i des de l’Ajuntament s’han
impulsat activitats que es treballaran a les aules i
reforçaran els valors universals dels drets dels infants
recollits a la Carta de Nacions Unides. S’han dissenyat
materials comptant amb els centres educatius de
la ciutat. Totes les activitats que facin els nens i les
nenes després es traslladaran a la resta de la ciutat.
Amb aquesta iniciativa es difonen els principis
de la commemoració, a la vegada que es garanteix
la seguretat dels escolars mantenint les seves aules
bombolla. L’objectiu principal d’aquesta commemoració
és difondre i parlar sobre els drets dels infants com a
mesura de conscienciació respecte a les diferències
existents entre els nens i nenes de tot el món.
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ELS SERVEIS A LES PERSONES
SÓN LES PRINCIPALS QÜESTIONS
ATESES PEL SÍNDIC DURANT 2019
El 3 de novembre va tenir lloc un Ple Extraordinari
per a presentar la memòria corresponent a l’activitat
de l’Oficina del Síndic de Greuges de Cornellà durant
l’any 2019. L’informe recull que l’Oficina va tramitar un
total de dos-cents seixanta-un expedients de queixa,
noranta-dues consultes i set iniciatives d’ofici. El gruix
més important de les actuacions es refereix a l’apartat
de Serveis a les persones, un 56,32% de les queixes
(147); el 70,65% de les consultes (65) i el 85,72%
de les iniciatives d’ofici (6).
El Síndic, Joan Barrera, ha destacat que persisteixen
les problemàtiques vinculades al dret a l’habitatge en
forma de desnonaments, però durant el 2019 també
ha abordat altres qüestions com el dret a la percepció
de la Renda Garantida de Ciutadania en el cas de dones
víctimes de violència masclista; el seguiment de les

necessitats socio-educatives i alimentàries de menors en
situació de vulnerabilitat durant els mesos de juliol i agost
als casals de la ciutat; el funcionament dels serveis socials
en l’àmbit de les prestacions per atendre necessitats
urgents d’una família en risc d’exclusió social o sobre
els criteris i recursos en el cas de persones dependents
que canvien de població, entre altres aspectes.
Durant la presentació de la Memòria, el Defensor
local també ha reflexionat sobre la situació actual
de pandèmia que estem vivint, destacant l’àgil
actuació municipal en la implementació de plans de
contingència i ha assegurat que aquesta crisi tindrà
un important impacte sobre una part significativa dels
veïns i les veïnes de Cornellà, especialment aquells
que tenen un alt nivell de vulnerabilitat.

L’AJUNTAMENT HA PUBLICAT EL LLISTAT DE
BARS I RESTAURANTS QUE OFEREIXEN MENJAR
PER EMPORTAR I A DOMICILI
Les mesures especials per
contenir els brots de la Covid-19
aprovades en els darrers dies han
comportat el tancament dels bars
i restaurants, però poden oferir
menjar per emportar (take away)
i el servei a domicili. En aquest
sentit, l’Ajuntament de Cornellà
ha pres la iniciativa de publicar
un llistat dels bars i restaurants
de la ciutat que estan oferint
aquest servei, per facilitar la seva
recerca a la ciutadania que hi

estigui interessada i especialment
per mantenir al màxim l’activitat
d’aquest sector, i donar-hi suport en
aquests moments tan complicats.
A través del codi QR trobareu
el llistat d’aquests establiments
locals que ofereixen aquest servei
actualment. Aquesta llista s’actualitza
progressivament; si voleu que el
vostre establiment també hi aparegui,
envieu les dades que apareixen a la
taula al departament de Comerç, al
correu consorci@aj-cornella.cat.
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Celebració de la Festa Major

Paula Piedad,
guanyadora del
V premi de Poesia
Miquel Bauçà amb
la seva obra “Afàsia”

Cornellà
celebra el Dia
Internacional
de la Dislèxia
el 8 d’octubre

Commemoració de la Diada

Pink Zumba per a
commemorar el Dia del
càncer de mama

El Col·legi Claret Cornellà rep
el premi d’escoles promotores
d’hàbits saludables del Consell
Esportiu del Baix Llobregat
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MARI CARMEN LÓPEZ
Grup Municipal
de Podemos

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s

REFORZAR LO PÚBLICO
EN TIEMPO DE PANDEMIA

OCHO MESES DESPUÉS

Ante la crisis que afrontamos con el Covid19, queremos mostrar
nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que han
sufrido los embates de esta pandemia. Un virus que continua
afectando y limitando nuestra forma de vida, mostrando las
carencias provocadas por el desmantelamiento continuado de
los servicios públicos, poniendo a la clase trabajadora en una
precariedad que incrementa la indefensión y la falta de recursos
para que las familias puedan seguir adelante.
Son muchos los frentes que debemos abordar para
recuperar los derechos que hemos perdido, uno de ellos es
rescatar urgentemente la sanidad, esta crisis ha puesto en
evidencia la precariedad del sistema sanitario a causa de
los recortes continuados, es imprescindible acabar con las
privatizaciones que los sucesivos gobiernos de la derecha,
tanto catalana como española, han venido practicando en
detrimento de la sanidad pública.
Esas mismas políticas de privatización de lo público han
dejado a nuestros mayores dramáticamente desprotegidos, sin
la atención médica y emocional necesaria, en unos centros
desatendidos, más preocupados por la rentabilidad del negocio
que por la atención y los cuidados. Ahora más que nunca
tenemos la responsabilidad de exigir que nuestras personas
mayores sean tratadas con la dignidad y la atención que merecen.
Tenemos también la necesidad de trabajar por una sociedad
más justa con unos servicios públicos de calidad y unos salarios
dignos que se ajusten a la realidad económica que vivimos.
Estamos retrocediendo en derechos y bienestar social, y
avanzamos hacia una sociedad cada vez más pobre, más injusta
y más desprotegida. Una brecha social en la que unos pocos
se enriquecen desmedidamente a costa del empobrecimiento
generalizado en un sistema permisivo con las clases poderosas,
recaudador y opresivo con los trabajadores y trabajadoras.
Desde nuestra humilde posición y con el deseo de colaborar
en la complicada situación que atravesamos, hemos aportado
propuestas para el plan de choque municipal contra la Covid.
Propusimos a todos los grupos municipales destinar parte de las
asignaciones que recibimos como partido al fondo destinado
a paliar los efectos de la pandemia en Cornellá. Ninguno de
los partidos con representación en este Ayuntamiento aceptó
colaborar. Desde Podemos, la formación con menos recursos,
hemos aportado 4.216€ para destinar a partidas relacionadas con
la protección social. Más info www.podemcornella.org.
La presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, ha sido
clave para que las medidas que se adopten no olviden la
protección a los más vulnerables, porque en esta crisis nadie
puede quedarse atrás. En esta ocasión y como pasa siempre,
la salida no puede ser ahondar más en el deterioro de la vida
de las familias trabajadoras, porque si se quiere, se puede.
Estamos en Mossèn Andreu 21. Tel: 679 52 09 32
podemcornella@gmail.com.

Mientras redacto este artículo hace ya varios días que el
Consejo de Ministros aprobó un nuevo Estado de Alarma,
ratificado por el Congreso. A su vez, el gobierno de la
Generalitat estableció una serie de medidas restrictivas
para nuestra comunidad y con la finalidad de contener
esta segunda ola de contagios por coronavirus.
Ya sabéis que utilizamos esta columna de opinión para
trasladar la actualidad y actividad política de nuestro Grupo
Municipal, así como nuestras iniciativas y propuestas que
presentamos y debatimos en cada pleno. La última vez que
nos dirigimos a vosotros fue en el número de marzo de este
boletín municipal, antes de que la pandemia nos golpeara, y
en el cuál, hablábamos sobre recogida selectiva de residuos
y la importancia de la transparencia en la administración local.
Sin embargo, la publicación del boletín, como tantas otras
cosas, quedó suspendida hasta este número de noviembre.
Desde entonces y transcurridos ocho meses, nuestras
vidas han cambiado por completo. La pandemia se ha
convertido en una crisis global: sanitaria, económica y
social. Durante estos ocho meses hemos vivido semanas
muy duras con la población confinada, el sistema sanitario
colapsado, con la situación crítica en muchas residencias
y con la actividad económica, industrial y social paralizada.
Como sociedad, sería un fracaso volver a ese escenario
en las próximas semanas. Debemos seguir actuando
con responsabilidad colectiva e individual y seguir las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Lamentablemente, nuestra ciudad ha sido una de las más
afectadas en Cataluña por la pandemia. Según una noticia
publicada en El Periódico el pasado 10 de octubre y con
datos extraídos de los registros civiles catalanes, desde el 1 de
enero al 4 de octubre del presente año, Cornellà es la ciudad
catalana con un mayor aumento porcentual de defunciones
en comparación con 2019, aproximadamente el doble.
También el contexto socioeconómico en el que nuestra
ciudad se enfrenta a esta crisis global es doblemente difícil.
Cornellà tiene una renta per cápita por debajo de la media
catalana y con cifras de paro por encima de ésta. Por ello,
si no queremos que esta situación se agrave y cronifique,
debemos trabajar todas las administraciones desde la unidad y
el consenso para establecer las medidas esenciales de las que
disponer con amplias herramientas sociales y económicas,
para dar respuesta a las demandas y necesidades de las
familias, los autónomos y las pymes.
Para finalizar, quiero expresar en nombre del Grupo
Municipal de Ciutadans, nuestras condolencias a los familiares
y amigos que han perdido a un ser querido por el Covid-19 y
trasladar un mensaje de ánimo y fuerzas a aquellos vecinos
que están en un hospital o en sus casas confinados por haber
dado positivo en coronavirus.
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RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

CONTINUISME EN TEMPS
DE PANDÈMIA

RESPONSABILIDAD FRENTE
A LA COVID-19

Recuperem el Cornellà Informa després de mesos aturat a
causa de la Covid-19. Primer de tot, volem traslladar el nostre
condol a les persones que han perdut a familiars i/o amics
com conseqüència d’aquesta pandèmia i el nostre suport a
les persones que estan passant la malaltia, i els hi desitgem
una ràpida recuperació.
Les administracions han maximitzat els seus esforços i han
adoptat mesures extraordinàries per pal·liar les conseqüències
ocasionades per la Covid-19. L’Ajuntament de Cornellà, també.
I tots els grups municipals hi hem donat suport.
Al ple d’octubre vam debatre els pressupostos del 2021.
Si normalment els d’aquest govern éren continuistes, aquest
any encara ho són més. I podem entendre que amb la situació
actual, no és el moment per fer grans invents, ni fer inversions
que poden esperar o a implementar depèn de quines actuacions.
I què hem de ser prudents. Però, precisament, en una situació
com l’actual, immersos en una crisi sanitària, econòmica
i social, el que hauria de reflexar aquest pressupost, són
mesures concretes per als sectors de la ciutat que més
necessiten la col·laboració de l’Ajuntament, i no ho fan.

Intensos, duros y preocupantes. Así han sido estos últimos
meses en los que la crisis de la Covid-19 nos ha obligado
a centrar todo nuestro esfuerzo en la gestión municipal del
Ayuntamiento para poder dar respuesta a la excepcional
situación. Y así continuaremos los próximos meses,
tomando decisiones que nos ayuden a hacer frente
a esta pandemia mundial de salud que también conlleva
graves consecuencias sociales.
¿Cómo hemos afrontado la situación? Desde el primer
día, nos adaptamos como organización para dar respuesta e
impulsamos un plan estratégico de choque, ajustándonos día
a día a las restricciones que nos han ido marcando desde el
CECAT y apelando a la responsabilidad ciudadana, porque
la vida de las personas está por encima de todo.

Per això des d’Esquerra Republicana de Cornellà plantegem:
- Flexibilitzar la pressió fiscal a la ciutadania i a les empreses,
reduint l’IBI, a través de bonificacions als impostos de tram
municipal, etc. Però l’equip de govern s’ha negat a modificar
les ordenances i manté les mateixes taxes i impostos.
- Dotar de més personal i recursos l’àrea de serveis socials, per
ajudar a les famílies vulnerables i en risc d’exclusió de la ciutat.
- Pla de Xoc, per a comerços, empreses i persones autònomes
de la ciutat, amb aportacions i bonificacions per al sector.
- Garantir la subsistència de totes les entitats, escoltant les
seves realitats, i traslladant pressupostàriament els imports
necessaris per al seu funcionament.
- Augmentar els recursos a l’àrea d’igualtat.
- Incrementar partides de les àrees mediambientals. La pandèmia
també ens ha posat de relleu que necessitem actuar urgentment
contra el canvi climàtic. Per salut, hem d’apostar, de veritat,
per una ciutat més amable, més verda i més saludable.
Tenim sobre la taula uns pressupostos completament marcats
per la pandèmia. Però són tan continuistes i prudents, que
no fan front a la realitat que estem vivint. L’Ajuntament és
l’administració més propera i per no deixar a ningú enrere,
hem de fer uns pressupostos per ajudar a qui més ho
necessita i més està patint els efectes de la pandèmia,
sense oblidar el funcionament de la ciutat.
Esperem que l’equip de govern faci un replantejament,
incorporin les nostres propostes i finalment puguem fer
un vot favorable a l’aprovació definitiva al desembre.
Ens podeu trobar a les xarxes i a
http://locals.esquerra.cat/cornella

¿Qué hemos hecho?
Junto con los demás grupos municipales decidimos poner
en marcha esta primavera una serie de medidas sociales,
económicas y de movilidad para hacer frente a las
consecuencias de la Covid-19. Las resumo.
Plan de protección social, contempla medidas que sirven
para apoyar a las personas más vulnerables, que disponen
de menos recursos y medidas para dar respuesta al comercio
local. Así medidas como la creación de un fondo de
contingencia social de 1 millón de euros, seguir impulsando
los planes de empleo, son algunos ejemplos.
Medidas económicas, como la suspensión de tasas, precios
públicos y tributos municipales. Así como ayudas al comercio
local, con recursos y proyectos concretos como la tarjeta para
comprar en Cornellà.
Impulsamos medidas de movilidad, para evitar aglomeraciones
en el espacio público “per salut circula per la dreta” y ampliamos
la red de km de bicicletas para fomentar desplazamientos
seguros y sostenibles, pacificamos el tráfico y, bajo un
urbanismo táctico, ampliamos el espacio para los peatones.
También reforzamos la limpieza y la higienización especial
de mobiliario urbano, de parques y equipamientos. Además
desde la Guardia Urbana, hemos vigilado por la seguridad
ciudadana y el cumplimiento de la normativa, se han
puesto más de 3.500 sanciones.
Y ahora, seguiremos afrontando esta pandemia sin precedentes,
desde todas sus caras, sumando como comunidad con vosotr@s
para avanzar, para continuar afrontando esta situación
desde la solidaridad y la responsabilidad.
Ya sabéis, nos podéis escribir a psc@aj-cornella.cat,
o con mascarilla, ¡nos vemos por la ciudad!
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CLAUDIO CARMONA
Grup Municipal d’En
Comú-Movem Cornellà

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

DAVANT L’EMERGÈNCIA; MÉS SERVEIS
PÚBLICS, MÉS PROTECCIÓ SOCIAL
Han passat moltes coses des de l’últim Cornellà Informa.
A partir del 12 de març Cornellà va haver de respondre a una
emergència sanitària sense precedents, l’emergència generada
per la Covid-19. Mesos més tard seguim adaptant-nos a aquesta
nova situació, i ho fem recordant a totes les persones que ens
han deixat per aquesta circumstància i enviant el nostre escalf
a totes les veïnes i veïns de Cornellà que d’una manera
o una altra estan patint les conseqüències d’aquesta crisi.
La resposta davant d’aquesta situació ha estat, i ha de
continuar sent, conjunta. En línies generals la ciutadania
de Cornellà ha contribuït de forma cívica i responsable a la
contenció del virus. Les actituds irresponsables són sempre
més cridaneres, més visibles, però són minoria a la nostra ciutat.
L’Ajuntament de Cornellà també va respondre. Primer
creant una organització excepcional per tractar de localitzar
i assistir les persones més vulnerables durant el confinament i
després creant un fons de contingència d’1 milió d’euros i un
paquet de 70 mesures de protecció social i d’adaptació a la
nova normalitat. Una resposta que ha estat possible també
gràcies a la tasca i la professionalitat dels treballadors
i treballadores municipals.
Hem de seguir cuidant-nos i cuidant a qui ho necessiti.
Hem de seguir extremant les precaucions i per això, per
exemple, els plens municipals continuen sent telemàtics (com
sempre, es poden seguir en directe o en diferit per Youtube).
El darrer ple municipal va servir per aprovar inicialment
el pressupost de l’Ajuntament per l’any 2021. Un pressupost
que, tot i la incertesa dels ingressos i de les previsions
econòmiques, manté el compromís, en forma d’inversions,
per seguir transformant i millorant l’espai públic de la ciutat,
alhora que permet encetar polítiques que des del grup
d’En Comú defensem amb força: auditories energètiques a
més de 100 llars vulnerables, arranjaments i rehabilitacions
energètiques, més d’1 milió d’euros per a contractacions
de persones de la ciutat en situació d’atur i per a polítiques
d’acompanyament i formació per a la reinserció laboral, entre
moltes altres polítiques que es podran desenvolupar en
l’àmbit de la intervenció social, urbana i ecològica.
Un altre pressupost que esperem que s’aprovi aviat
és el de l’Estat. L’acord entre PSOE i Unidas Podemos-En
Comú Podem, mostra clarament quina ha de ser la línia de
les administracions davant una crisi com aquesta: reforçar
els serveis públics, protegir drets elementals com el dret a
l’habitatge i apostar per la transició ecològica com a vector
clau per al nou sistema econòmic que necessitem: més
sostenible ambientalment, més igualitari i que posi
la conciliació i les cures al centre.

36a MOSTRA DEL CÒMIC
Cornellà torna a acollir una nova edició de la Mostra
del Còmic Ciutat de Cornellà, però adaptada a la
situació actual de crisi sanitària. Des del 6 i fins al 29
de novembre estarà disponible al Castell la Mostra
dels guanyadors i guanyadores d’aquesta nova
edició. Enguany no hi haurà gala de lliurament de
premis, però sí que s’exposaran les obres premiades.
Entorn de la Mostra del Còmic, també hi haurà
d’altres activitats com ara un espai de recomanacions
de còmics a les biblioteques municipals i dues
exposicions: “Fer. L’humor amable”, al Museu Palau
Mercader; i “1936-1980. Tres generaciones bajo un
mismo techo” de Jaime Martín a l’Espai d’Art Moritz.

CANVIS EN LA PROGRAMACIÓ
CULTURAL DE LA CIUTAT
Donada la situació de rebrots per la Covid-19,
els espectacles culturals programats a les sales
municipals (programació de L’Auditori de Cornellà
i programació Cornellà Escena a les sales Ramon
Romagosa i Auditori de Sant Ildefons), s’han hagut
de suspendre temporalment. S’està treballant per a
buscar alternatives. Al web municipal, així com a les
xarxes socials de l’Ajuntament de Cornellà, trobareu
totes les actualitzacions d’aquestes cites culturals.

ESCOLTA LA TEVA RÀDIO
www.radiocornella.cat
@radiocornella
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ARRIBA L’ESPAI MÚSICA
DE PROP DEL 14 AL 28
DE NOVEMBRE
La cultura s’adapta a la situació d’inestabilitat per la crisi
del coronavirus i durant el novembre, l’Espai Música
de Prop oferirà sis concerts de grups i músics de la
nostra ciutat a través dels directes de les xarxes socials
d’Instagram i Facebook del compte @CulturaCornella.
L’objectiu és impulsar la música local i de proximitat.
Aquesta és l’agenda de concerts de l’Espai
Música De Prop:

DISSABTE 14 DE NOVEMBRE
19.30 a 21 h

DEXIST + PEQUEÑO HOMBRE COHETE
Aquest concert es podrà seguir per Streaming
DEXIST

DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE
19.30 a 21 h

CARLA COLLADO + SENSE NOM
CARLA COLLADO

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE
19.30 a 21 h

TITTYSHEV + AUDIOLEPSIA
AUDIOLEPSIA

* Donada la situació actual de pandèmia, aquesta
programació podria variar. Per a tenir informació
actualitzada, consulteu el web www.cornella.cat o les
xarxes socials @queferacornella i @culturacornella.

“SONORITZA’T 08940”, UNA
CAMPANYA PER A CREAR
UNA GUIA D’ARTISTES LOCALS
L’Ajuntament de Cornellà ha iniciat la campanya
“Sonoritza’t 08940”, adreçada a artistes musicals
vinculats i vinculades amb la ciutat de Cornellà, per tal
d’elaborar una base de dades pública a la qual puguin
tenir accés, a més del propi Ajuntament, entitats,
persones i empreses promotores d’esdeveniments
i, fins i tot, particulars que puguin estar interessats
en la contractació d’actuacions musicals.
Els únics requisits són emplenar un formulari i que,
com a mínim, una de les persones que formen part
del projecte musical hagi nascut o resideixi de forma
habitual a Cornellà. Aquesta campanya té la finalitat
de donar a conèixer els diferents artistes musicals de la
ciutat i ajudar-los en aquests moments quan la crisi de
la Covid-19 està afectant especialment aquest sector.
Per a més informació:
Departament de Cultura
cultura@aj-cornella.cat
93 377 02 12 (ext. 1461)

www.cornella.cat

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

