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CORNELLÀ INFORMA / EDITORIAL

UN NADAL CARREGAT D’ESPERANÇA

L’alcalde
Antonio Balmón

Nos ha tocado vivir una Navidad muy diferente a las 
anteriores. Desde hace diez meses, nos acompaña 
un virus que, de alguna forma, ha truncado la vida 
de todos y todas. A estas alturas de la pandemia, 
seguro que conocemos personas de nuestro 
entorno —o nosotros mismos— que han vivido 
la pérdida de algún ser querido por la Covid-19. 
Cuando salimos a la calle, siempre lo hacemos con 
mascarilla. En nuestro día a día, ya es cotidiano el uso 
de desinfectantes y la distancia de seguridad con el 
resto de transeúntes. Pero a pesar de todo esto, la 
cercanía, empatía y solidaridad no se han perdido.

La Navidad es el momento más mágico del año. 
La ilusión se apodera de los más pequeños y las calles 
se iluminan. Este año, más que nunca para borrar el 
ambiente gris que nos invade. Es responsabilidad de 
todos y todas transmitir esta magia, con pequeñas 
acciones, como comprar en el comercio local.

Nuestras tiendas de proximidad están viviendo 
momentos difíciles y los podemos ayudar haciendo  
nuestras compras navideñas en estos establecimientos. 
Ellos han hecho un esfuerzo para que la Navidad 
llegue a más personas este año, con más actividades 
de dinamización y más decoraciones luminosas. 
Nosotros/as podemos devolverles este favor, 
consumiendo en los comercios de barrio.

Este año todo será diferente, pero mientras hay 
vida, hay esperanza. Y la vida está en cada mirada 
de niño deslumbrado por los árboles de los deseos. 
En cada mano amiga que nos ayuda a levantarnos 
de esta crisis que se ha cruzado en nuestro camino. 
Entre todos/as, vamos a salir de esta situación. Y lo 
haremos con responsabilidad, respetando las normas 
de seguridad y cuidando de nuestros vecinos/as 
porque, como decía Julio Cortázar, un magnífico escritor, 
“la esperanza pertenece a la vida, es la vida misma 
defendiéndose”. Y recordad, hoy es siempre todavía…

¡Por un 2021 cargado de esperanza!

Ens ha tocat viure un Nadal molt diferent als 
anteriors. Des de fa deu mesos, ens acompanya 
un virus que, d'alguna forma, ha truncat la vida 
de tothom. A aquestes alçades de la pandèmia, 
segur que coneixem persones del nostre entorn 
—o nosaltres mateixos— que han viscut la pèrdua 
d’algun ésser estimat per la Covid-19. Quan sortim 
al carrer, sempre ho fem amb mascareta. En el nostre 
dia rere dia, ja és quotidià l’ús de desinfectants i 
la distància de seguretat amb la resta de vianants. 
Però, malgrat totes aquestes mesures de seguretat, 
la proximitat, empatia i solidaritat no s’han perdut.

El Nadal és el moment més màgic de l’any. 
La il·lusió s’apodera dels més petits i els carrers 
s’il·luminen. Enguany, més que mai, per a esborrar 
l’ambient gris que ens envaeix. És responsabilitat 
de tothom transmetre aquesta màgia, amb petites 
accions, com comprar en el comerç local.

Les nostres botigues de proximitat viuen moments 
difícils i els podem ajudar fent les nostres compres 
nadalenques en aquests establiments. Ells han 
fet un esforç perquè Nadal arribi a més persones 
enguany, amb més activitats de dinamització i més 
decoracions lluminoses. Nosaltres podem retornar-los 
aquest favor, consumint en els comerços de barri.

Enguany tot serà diferent, però, mentre hi ha 
vida, hi ha esperança. I la vida és dins de cada 
mirada de nen enlluernat pels arbres dels desitjos.
En cada mà amiga que ens ajuda a aixecar-nos 
d’aquesta crisi que s’ha creuat en el nostre camí. 
Entre tots i totes, sortirem d’aquesta situació. I ho 
farem amb responsabilitat, respectant les normes de 
seguretat i cuidant dels nostres veïns i veïnes perquè, 
com deia Julio Cortázar, un magnífic escriptor, 
“l’esperança pertany a la vida, és la vida mateixa 
defensant-se”. I recordeu, avui és sempre encara…

Per un 2021 carregat d’esperança!
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Este año, con el objetivo de que la ilusión de la Navidad 
esté más presente que nunca en las calles, ha crecido 
la oferta de actividades lúdicas y culturales para 
animar a la población y fomentar el comercio local, 
uno de los sectores más afectados por esta crisis de 
la Covid-19. Cada año, los comerciantes y paradistas 
de los mercados adheridos a la asociación Cornellà 
Compra a Casa colaboran con el Ayuntamiento 
en la decoración navideña, que este 2020 también 
cuenta con más objetos luminosos, para aportar 
más calidez y magia en la ciudad y transmitir el 
espíritu navideño a más familias —a pesar de la 
situación de incertidumbre que estamos viviendo—.

ACTIVIDADES PARA UNA NAVIDAD ESPECIAL
Este año, muchas actividades se han visto obligadas 
a cambiar para adaptarse a las actuales restricciones 
antiCovid-19, pero la voluntad del Consistorio ha sido 

mantener el máximo de propuestas tradicionales. De 
esta manera, las visitas de la Fada Ondina a las escuelas 
y guarderías municipales se han mantenido, pero de 
manera telemática. También volveremos a disfrutar 
de las actividades de dinamización por las calles, que 
forman parte de la programación “Hola Nadal!”, pero en 
este caso, en camiones itinerantes —tal como pasó  
en la Fiesta Mayor— para incentivar el comercio local  
y llenar de música la ciudad, evitando aglomeraciones y  
manteniendo la distancia de seguridad.

Para cuando comiencen las vacaciones se ha 
diseñado la programación de representaciones 
teatrales “Menut Nadal!”, con temática navideña 
para el público más familiar. Estos espectáculos 
son totalmente gratuitos y se llevarán a cabo en los 
patios de los colegios Ignasi Iglesias, Mediterrània, 
Els Pins, L’Areny, Torre de la Miranda, Dolors Almeda 
y Suris con reserva previa para controlar los aforos. 

LA MAGIA DE LA NAVIDAD  
LLEGA A LA CIUDAD CON 

ACTIVIDADES LÚDICAS  
Y CULTURALES
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Y como siempre, volveremos a disfrutar de la llegada 
de Sus Majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, con una 
cabalgata estática en la avenida del Maresme, para que 
todos los niños y niñas que así lo deseen, puedan saludar 
a Los Reyes desde la distancia. Los días previos al 5 de 
enero, la Torre de la Miranda volverá a convertirse en el 
Laboratorio del Mag Maginet, este año sin visitas guiadas, 
pero con un juego de luces que hará las delicias de 
los más pequeños. El Campamento Oriental también 
vuelve esta Navidad, ampliando sus días para respetar los 
aforos determinados por las medidas de seguridad del 
coronavirus. Así, del 28 de diciembre al 4 de enero, la Fira 
de Cornellà acogerá la haima del Mag Maginet para recibir 
a los niños y niñas de 3 a 11 años, en grupos reducidos. 
Tanto la reserva de entradas a los espectáculos de “Menut 
Nadal!“ como al Campamento Oriental, la tendréis que  
hacer a través de la web https://entradescornella.cat.  
La reserva de entradas es totalmente gratuita. 

A pesar de aumentar las propuestas navideñas  
en la ciudad, el Ayuntamiento de Cornellà hace un 
especial llamamiento a la responsabilidad social  
durante estas fechas para disfrutar en familia, pero  
con conciencia, siguiendo nuestra lucha contra  
los contagios por coronavirus.

MÁS SEGURIDAD EN LOS 
EJES COMERCIALES
Como es habitual, en esta época del año se pone 
en marcha el dispositivo especial de seguridad “Pla 
Grèvol” de forma conjunta entre los agentes de barrio 
de la Guardia Urbana y los agentes de proximidad de 
los Mossos d'Esquadra, alrededor de los mercados y 
ejes comerciales y en las horas de mayor afluencia 
(entre 17.00 y 20.30 h). El objetivo es garantizar la 
seguridad de toda la ciudadanía y poder atender 
rápidamente cualquier incidencia. Este dispositivo 
ofrece consejos a los comerciantes sobre las medidas 
de seguridad a adoptar durante estos días, en los 
que se incrementa la presencia de personas en las 
calles y los comercios —si el plan de apertura de 
actividades progresivas por la COVID-19 lo permite—.



Els infants són els protagonistes d’aquestes dates, i per 
aquesta raó, són els primers a apropar-se a la festivitat 
amb una agenda d’activitats des de les seves escoles. 
Una de les propostes més esperades pels més petits 
és la visita de la Fada Ondina, que aquest any, donada 
la situació d’inestabilitat per la crisi sanitària, es porta a 
terme a través de les pantalles, des del 9 de desembre. 
La fada més famosa de la ciutat ha gravat un missatge 
per a tots els nens i nenes de Cornellà explicant que els 
carrers i places ja s’estan preparant per a l’arribada  
dels Reis Mags d'Orient. 
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ELS ESCOLARS DE CORNELLÀ  
REBEN EL LOT MÀGIC A LES ESCOLES

De la mateixa manera, per primera vegada, els 
estudiants de Cornellà reben a les seves escoles un 
LOT MÀGIC, on destaca el pergamí escrit pel Mag 
Maginet dirigit a tots els nens i les nenes de la ciutat 
per a explicar com seran aquestes festes i on també es 
troba l’element màgic. Aquesta novetat està causada 
per l’actual situació de la Covid-19, que obliga a variar 
el format habitual del Campament Oriental. D’aquesta 
manera, aquest any els infants no confeccionaran al 
campament el seu element, sinó que el reben aquests 
dies directament a classe. A casa, tenen l’opció de pintar 

ELS INFANTS TASTEN LES PRIMERES 
ACTIVITATS NADALENQUES  

AMB SORPRESES A LES 
ESCOLES DE CORNELLÀ
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ELS ESCOLARS DE CORNELLÀ  
REBEN EL LOT MÀGIC A LES ESCOLES

El LOT MÀGIC està dotat 
de l’element màgic i d’un 
pergamí del Mag Maginet

’EL MEU ESTEL 
PREFERIT’, EL 
CONTE DE LA  
NIT DE REIS 2021
Per a fer més curta l’espera de l’arribada dels Reis 
d’Orient, com cada any l’Ajuntament de Cornellà 
lliura el Conte de la Nit de Reis 2021 entre les escoles 
locals. El llibre, escrit per Juan Ramón Martín Santos 
i il·lustrat i maquetat per Sonia Berenguer, posa de 
relleu el canvi climàtic i les necessitats mediambientals 
del planeta Terra. Sota el títol “El meu estel preferit”, 
la història comença amb un somni estrany de la 
Maria i l’Hugo, dos germans de Cornellà, durant 
els dies previs a l’arribada de Ses Majestats. 

El conte impulsa els nens i nenes a cuidar de 
la natura i acaba amb un missatge d’empenta i 
d’esperança per als més petits: “Tots som únics. 
Tots tenim una gran estrella al nostre interior”.

QUÈ PASSA SI EL MEU FILL O FILLA  
NO ESTÀ ESCOLARITZAT A CORNELLÀ, 
PERÒ VIU A LA CIUTAT? 
Els nens i nenes que no estudien en una escola de la ciutat  
poden recollir el seu Lot Màgic a les carpes que enguany  
s’han habilitat al costat dels Arbres dels Desitjos repartits  
pels diferents barris del municipi.

També podeu fer el vostre propi element màgic des  
de casa, seguint els consells que trobareu en aquest enllaç.

i personalitzar l’element, a la vegada que el poden 
acompanyar per un altre element sorollós, tal com 
proposa en Maginet en la seva missiva. Si voleu fer que 
el vostre element sigui diferent dels altres, el podeu 
personalitzar, afegint-hi uns picarols, una campana, 
unes cintes, uns gomets o d’altres coses que tingueu 
a casa. Aquest any, l’element màgic és un objecte 
lluminós, així que el podreu ensenyar als Reis el 5 de 
gener, i també deixar-lo encès a casa vostra a la nit per 
a fer que, entre tots, la Nit de Reis a Cornellà sigui tan 
lluminosa com l’estel d’Orient.

El conte també es pot 
descarregar a través 

del web municipal 
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La ciutat ja s’ha vestit de Nadal. Llums 

pertot arreu engalanen els carrers.  

Els arbres dels desitjos ja s’han plantat, 

les bústies vermelles ja esperen rebre les  

cartes dels nens i de les nenes de la 

ciutat; i les nou figures del Mag Maginet 

il·luminades ja estan preparades perquè 

la població s’hi faci fotos. 

Espectacles itinerants per tots els barris, moviment a la Torre 
de la Miranda i els ja tradicionals arbres dels desitjos, bústies 

vermelles i Mags Maginets preparen els carrers per a les festes

#nadalacornella

BÚSTIES VERMELLES
Fins al 4 de gener, els nens i nenes podran deixar les seves 
cartes per als Reis Mags a les bústies vermelles del Mag 
Maginet que estan instal·lades en els següents punts: 

»  Davant dels tres 
mercats municipals 
(Centre, Marsans 
i Sant Ildefons)

»  Citilab 
»  Passeig dels FFCC / 

carrer de Dolors Almeda
»  Plaça del Sol
»  Torre de la Miranda 
»  Plaça de Catalunya 

»  Plaça de Joan Miró
»  Escola Municipal 

de Música 
»  Plaça de l’Església 
»  Plaça del Pallars 
»  Carrer de la Segarra 
»  Plaça d’Europa
»  Plaça de la Sardana
»  Fira de Cornellà

DES DEL 15 DE DESEMBRE…  
L’AMBIENT NADALENC  
IMPREGNA LA CIUTAT
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ARBRES DELS DESITJOS
Vine a penjar el teu desig d’un dels arbres 
de Nadal, que podràs trobar a:

»  ALMEDA: passeig dels Ferrocarrils
»  RIERA-CENTRE: passeig dels FFCC 

– plaça de la Sardana 
»  FONTSANTA-FATJÓ: plaça de Gandesa 
»  LA GAVARRA: plaça de Catalunya –  

carrer d’Anoia – carrer de Bonestar 
»  SANT ILDEFONS: Escola Bressol Mag Maginet, 

Escola Sant Ildefons i carrer de l’Avet
»  EL PEDRÓ: plaça del Pallars

QUÈ PASSA A LA  
TORRE DE LA MIRANDA?  
DES DEL 18 DE DESEMBRE

Tots sabem que la Torre de la Miranda és el laboratori 
del Mag Maginet i que aquests dies té més feina que 
mai, perquè ha de preparar l’arribada de Ses Majestats 
a la ciutat, determinant el seu itinerari tenint en 
compte les inclemències meteorològiques i les noves 
carreteres. Però per què aquests dies es detecten llums i 
moviments a la Torre? Què deuen estar fent el Maginet 
i els seus ajudants, en Melquíades i en Bernadet?

Aquest any no es podran organitzar les visites guiades a 
la Torre de la Miranda per la Covid-19, però sí que podrem 
observar, des del carrer, com es preparen el Maginet 
i els seus ajudants per a l’arribada dels Reis d’Orient.

EL MISSATGE  
DEL MAG 
MAGINET  
EL 22 DE DESEMBRE

El Mag Maginet té un missatge per a tots els nens i per 
a totes les nenes de Cornellà. Les seves paraules seran 
retransmeses a través del web municipal www.cornella.cat  
i a través de les xarxes municipals. Per tant, caldrà 
estar atents per a saber què vol explicar en Maginet!

MAGINETS IL·LUMINATS
Aquests dies, us animem a localitzar les nou figures 
il·luminades del Mag Maginet i fotografiar-vos-hi!  
Podeu fer-vos fotos amb el Mag Maginet i penjar-les  
a les vostres xarxes socials amb les etiquetes:  
@culturacornella @queferacornella i #nadalacornella 
És un repte divertit que es pot fer en família. 
Les figures tenen aquestes localitzacions:

»  Plaça de Catalunya 
»  Plaça de les Delícies 
»  Carrer de Joan Arús
»  Plaça del Pallars
»  Viaducte de la Renfe
»  Plaça de Can Suris (Citilab)
»  Carrer de la Segarra
»  PELL 
»  Davant de l’Escola Dolors Almeda

@queferacornella  
@culturacornella



Fontsanta-Fatjó

FONTSANTA 
-FATJÓ

Cornellà
Centre

Cornellà 
Riera

Ignasi Iglesias

EL PEDRÓ

CENTRE
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BOLAS GIGANTES, UN 
TÚNEL TRANSITABLE, UNA 
FURGONETA ANIMADA Y  
UN GLOBO CON DUENDES… 

DESCUBRE  
LAS NUEVAS 
FIGURAS DE LUZ 
DE ESTE AÑO
Desde el 3 de diciembre, cuando se produjo el encendido 
de las luces de Navidad con una fiesta virtual, en Cornellà 
lucen diecinueve objetos luminosos de gran formato, 
además de los ya tradicionales diecisiete buzones rojos, 
ocho árboles de los deseos y nueve figuras del 
Mag Maginet repartidas por toda la localidad. 
En total, 53 elementos de luz situados por todos 
los barrios que se suman a la iluminación de 
más de cincuenta calles del municipio. Y todo, 
gracias a la colaboración del comercio local que 
un año más organiza su campaña de Navidad.

Estos días, os animamos a pasear por la 
ciudad, muy abrigados, con mascarillas y 
manteniendo la distancia de seguridad, 
para disfrutar de la decoración de 
Navidad y haceros fotografías para 
después colgarlas en vuestras 
redes sociales con las etiquetas 
@queferacornella @culturacornella 
y #nadalcornella. ¿Os animáis?

RIERA

Bola dorada de 5 m de diámetro  
Plaza de Catalunya

Tres regalos con puerta. Plazas de Europa 
y de Lluís Companys, y FGC Almeda

Les Aigües

Ajuntament

R. Anselm
 Clavé

Rubió i Ors

Túnel transitable, de 20 m de largo 
Centro de la plaza de Catalunya

Cinco bolas rojas. Plazas de Can 
Suris, del Pallars, de Josep Tarradellas 
y de Joan Miró, y la calle Avellaner

@queferacornella  
@culturacornella
#nadalacornella
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RIERA
R. Anselm

 Clavé
Rubió i Ors

SANT  
ILDEFONS

Sant 
Ildefons

Gavarra

LA GAVARRA

El Pedró
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Almeda

ALMEDA
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Oso con  
paquete regalo  
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Carrer Catalans

Furgoneta animada musical
Calle Verge de Montserrat 
esquina con el paseo 
dels Ferrocarrils

Arco en forma de bola de Navidad 
Calle de Frederic Soler
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CUANDO VISITÉIS ESTOS 
ELEMENTOS LUMINOSOS: 
• NO LOS TOQUÉIS NI OS SUBÁIS EN ELLOS

• EVITAD AGLOMERACIONES

• MANTENED LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

• USAD SIEMPRE LA MASCARILLA 
LOS MAYORES DE 6 AÑOS

Cuatro arcos en forma de corazón. Parque del Canal 
de la Infanta, Rambla de Anselm Clavé esquina con la 
plaza de l'Església, plazas de Galicia y de Sant Ildefons

Abeto cónico animado de 9,20 m. Can Vallhonrat 

Globo con 
duendes de 

Navidad  
Calle de 

Joan Arús 
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Una de les propostes que formen part de l’agenda “Hola Nadal!” són els 
espectacles de dinamització itinerants per incentivar el comerç local. Aquesta 
activitat és similar a la que ja es va portar a terme durant la Festa Major i, 
sobre camions adaptats amb actors, actrius, músics, cantants i speakers que 
animaran l’ambient dels carrers i portaran a terme diferents espectacles  
i animacions. que circularan pels principals eixos comercials de Cornellà. 

Al llarg del mes de desembre hi haurà tres actuacions especials: la de dones 
cantautores de Cornellà, el concert de Nadal a càrrec dels alumnes de les 
escoles de cant i l’actuació dels guayadors/res i finalistes del concurs de Veu. La 
resta de dies, altres animacions sorprendran als vianants pels carrers de la ciutat. 

L’objectiu d’aquest programa d’actuacions és mantenir les activitats  
de dinamització tradicionals, però garantint les actuals mesures de  
seguretat antiCovid-19 que demanen evitar aglomeracions  
i mantenir les distàncies de seguretat. 

DISSABTE 19  
DE DESEMBRE  A la tarda
Dones cantautores de Cornellà: 
Alexandra Larios, Paula Rodríguez, 
Carla Collado i Sara Alva.

DIMECRES 23  
DE DESEMBRE  A la tarda
Concert de Nadal a càrrec 
dels alumnes de les escoles 
de cant de Cornellà.

DISSABTE 2 DE GENER 
DE 2021  Al matí 
Concert a càrrec dels 
guanyadors/es i finalistes del 
concurs La Veu de Cornellà.

Demostra quant saps de Cornellà 
participant en la Gimcana de 
Nadal. Amb motiu de les dates 
nadalenques, l’Ajuntament de 
Cornellà ha preparat aquesta activitat 
per a posar en valor algunes de les 
principals virtuts de la ciutat, com 
la cultura, el patrimoni històric, les 

activitats esportives o les iniciatives 
mediambientals.

Al voltant de tota la ciutat,  
s’han instal·lat codis QR —la majoria 
dels quals estaran situats al costat 
de les figures de llum—, perquè la 
ciutadania els escanegi i superi 
la prova que s’hi proposa. Els codis 

A PARTIR DEL 21 DE DESEMBRE:  
GIMCANA DE NADAL!

Cada dia, hi haurà activitats de dinamització,  
però s’han programat tres actuacions especials:

ESPECTACLES ITINERANTS 
OMPLIRAN D’AMBIENT 
FESTIU LA CIUTAT



NOTA IMPORTANT: PER LA SITUACIÓ 
DE PANDÈMIA MUNDIAL, ÉS IMPORTANT 
EVITAR AGLOMERACIONS ENTORN 
D’AQUESTS ESPECTACLES, MANTENINT 
SEMPRE LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT

són compatibles amb qualsevol 
smartphone i dirigiran els usuaris 
i usuàries a aquesta pàgina web 
https://gimcana.cornelladellobregat.eu 
on es podran registrar i respondre la 
pregunta o l’activitat corresponent.

L’objectiu és fomentar els 
valors de la ciutat, convidant a les 
cornellanenques i cornellanencs 
a passejar per la nostra ciutat, 
alhora que demostren tots els 

seus coneixements sobre Cornellà. 
Aquesta Gimcana de Nadal es podrà 
desenvolupar de forma individual 
o en grups de fins a 6 persones de 
diferents edats (és imprescindible 
que hi hagi un major d’edat com  
a responsable del grup).
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GAUDEIX DELS ESPECTACLES 
GRATUÏTS DEL ’MENUT NADAL!’

Aquestes actuacions es portaran  
a terme als patis d'algunes escoles 
del 28 de desembre al 3 de gener
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La màgia i la il·lusió de Nadal s’estendran per 
tota la ciutat amb aquesta programació especial 
pensada per a apropar la cultura als més petits, de 
manera totalment gratuïta i garantint les mesures 
de seguretat antiCovid-19. Des del 28 de desembre 
i fins al 3 de gener, sempre a les 12.00 h, hi haurà 
diferents actuacions per a tota la família. Aquestes, 
però, tindran aforament limitat d’acord amb les 
normes de seguretat actuals i, per tant, caldrà 
treure les invitacions a través d’aquesta adreça:

https://entradescornella.cat/ 

QUIMERA

CONTES DE NADAL DE  
LES GERMANES BALDUFA
DILLUNS 28 DE DESEMBRE  12.00 h  

 Escola Dolors Almeda (barri d’Almeda)

DIMECRES 30 DE DESEMBRE  12.00 h  
 Escola Suris (barri de Fontsanta-Fatjó)

Viu la màgia de Nadal 
descobrint les tradicions de 
Catalunya i d’arreu del món. 
La Lilian i la Sophie han fet 
un punt i a part en els seus 
viatges per a celebrar Nadal 
en família. I és que els encanta 
fer el pessebre i representar 

Els pastorets, com a tots els nens i nenes de Catalunya. 
Però també saben que cada cultura viu aquestes 
festes d’una forma diferent. Ens ho explicaran 
a través de contes màgics d’arreu del món. 
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ENS AGRADA EL NADAL 
AMB ELS MÉS TUMÀCAT
DILLUNS 28 DE DESEMBRE  12.00 h 

 Escola Ignasi Iglesias (barri del Pedró)

DIMECRES 30 DE DESEMBRE  12.00 h 
 Escola Mediterrània (barri de la Gavarra)

Als Més Tumàcat els agrada Nadal, els regals, les 
llumetes, els pessebres, l’arbre, els dinars familiars,  
els canelons, la sopa de galets, les neules, els torrons… 
Amb el seu humor particular i, com sempre, amb bona 
música, cantaran cançons i explicaran la llegenda 
del Tió, qui va ser el primer caganer o fins i tot qui 
són els pastorets de Folch i Torres. Viu la màgia 
de Nadal i passa una estona divertida amb ells!

LA DETECTIVA KLAUS
DIMARTS 29 DE DESEMBRE  12.00 h 

 Escola Torre de la Miranda (barri de Sant Ildefons)

La Detectiva Klaus és una investigadora curiosa i 
divertida capaç de resoldre els enigmes més difícils! 
Aquesta vegada, però, no aconsegueix resoldre el 
secret que amaguen uns objectes i llibres estranys que 
han arribat a les seves mans. Fent un viatge a través 
d’alguns dels contes més coneguts pels menuts de 
casa, com la Caputxeta, el Patufet o Hänsel i Gretel, 
descobrirem el veritable secret de la Detectiva Klaus.

QUIMERA
DIMARTS 29 DE DESEMBRE  12.00 h 

 Escola Els Pins (barri Centre)

DIUMENGE 3 DE GENER DE 2021  12.00 h 
 Escola L’Areny (barri de Riera)

Tots tenim el desig de viure aventures inoblidables, 
de passar uns dies de descans i tranquil·litat en una 
illa paradisíaca. Els personatges d’aquesta història han 
aconseguit aquesta fita i viatgen fins a l’illa de Quimera per 
a passar-hi uns dies fantàstics i fer realitat el somni d’unes 
vacances idíl·liques, però les expectatives no sempre es 
compleixen…. Podran superar aquest repte que la natura 
els ha lliurat? Seran capaços de cuidar-la com cal?

LA DETECTIVA KLAUS

Les entrades s’hauran de treure 
anticipadament a través del web 
https://entradescornella.cat/  
a partir del dia 15 de desembre

DURANT ELS ESPECTACLES: 
»  Es prendrà la temperatura abans d’entrar

»  Hi haurà gel hidroalcohòlic

»  L’ús de la mascareta serà obligatori 
per als majors de 6 anys

»  Els seients estaran col·locats 
garantint la distància de seguretat
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—ESTARÁ SITUADO EN LA FIRA DE CORNELLÀ, LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE Y DEL 1 AL 4 DE ENERO—

EL CAMPAMENTO ORIENTAL CAMBIA 
SU UBICACIÓN Y AMPLÍA LOS DÍAS

Como todos los años, el Mag 
Maginet esperará a los niños y 

niñas en su campamento oriental, 
que este año estará situado en el 

interior de la Fira de Cornellà. 

Este campamento diferente estará disponible desde el  
28 de diciembre hasta el 4 de enero, a excepción del 31 de 
diciembre, que estará cerrado. El horario de las visitas será  
de 17.00 a 21.00 h y los pases para acceder al recinto  
se deberán descargar, de manera totalmente gratuita,  
a través de https://entradescornella.cat/

Este año, el Campamento Oriental se convertirá 
en un paseo por un mundo mágico, de planetas y 
estrellas. En el campamento, por motivos de seguridad, 
distanciamiento y aforo, sólo podrá acceder un adulto 
por cada niño/a. Estos podrán entrar en una primera 
parte del recinto en la que encontrarán la zona de 
planetas y estrellas. Desde aquí, seguirán un itinerario 
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MEDIDAS EXCEPCIONALES 
DEL CAMPAMENTO 
ORIENTAL 2020-2021: 
• UN ADULTO POR NIÑO/A

• DESCARGAR ENTRADAS  
GRATUITAS A TRAVÉS DE  
HTTPS//ENTRADESCORNELLA.CAT/

• ENTRADA EXCLUSIVA PARA NIÑOS DE  
3 A 11 AÑOS (AMBAS EDADES INCLUIDAS)

hasta llegar a la puerta del Jardín del Maginet. En este 
punto, los niños/as —en grupos reducidos— entrarán 
en el Jardín y los adultos los esperarán en la zona 
de recogida. El Mag Maginet y el resto de personajes 
recibirán a los más pequeños sin entrar en la haima, 
porque este año, el mago saldrá de su tienda para 
charlar con ellos desde la distancia. 

Para acceder al Campamento Oriental, además de 
tener descargadas las invitaciones, se llevarán a cabo 
las siguientes medidas: se tomará la temperatura antes 
de entrar al recinto, la mascarilla será obligatoria para 
mayores de 6 años, se deberá mantener la distancia 
de seguridad y se habilitarán dispensadores de gel 
hidroalcohólico para garantizar la higiene de manos.
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UNA CABALGATA ESTÁTICA 
PARA CELEBRAR LA LLEGADA 
DE LOS REYES MAGOS
La llegada de los Reyes Magos es una de las citas 
más esperadas del año para los niños y niñas de 
la ciudad, así como para el resto de la familia. El 5 
de enero, la magia inunda las calles de Cornellà y 
este año, a pesar de todo, no podía ser menos. 
No obstante, esta vez será diferente y en lugar de  
tener un recorrido de carrozas por las calles, tendremos 
una cabalgata estática en la avenida Maresme, 
entre la avenida de la Fama y la calle Sant Ferran. 

De esta manera, desde las 18.00 hasta las 21.00 h,  
Sus Majestades, además del Mag Maginet y de 
sus colaboradores y colaboradoras, “plantarán” su 
séquito en una zona amplia del barrio de Almeda.

Todos los niños y niñas de la ciudad que lo deseen, 
podrán verlos, paseando por delante y saludándolos 
desde la distancia. La zona de los Reyes Magos estará 
delimitada, garantizando las distancias de seguridad. 
Así mismo, el público deberá llevar mascarilla siempre 

que sean mayores de 6 años y se deberá mantener 
la distancia de 1,5 m entre las personas. Para visitar 
a los Reyes Magos sólo se podrá acceder por la 
avenida de la Fama desde la calle Tirso de Molina. 

—ESTARÁ SITUADA EN LA AVENIDA DEL MARESME DE 18.00 A 21.30 h—

Antes del inicio de la cabalgata estática, a las  
16.00 h, Sus Majestades dejarán un mensaje para  
los más pequeños que se podrá visualizar en  
la página web municipal (www.cornella.cat) 
y en las cuentas de Instagram y Facebook:  
@culturacornella y @queferacornella hasta el 10  
de enero. En este vídeo, Melchor, Gaspar y Baltasar 
felicitarán el Día de Reyes a todos los niños y niñas. 

DISCURSO  
DE LOS  
REYES  

MAGOS

Almeda

Avda. M
aresm

e

A
vda. 

de la Fam
a

Sant 
Ferran

UBICACIÓN DE LA CABALGATA

Tirso
 de Molina

ENTRADA



Il·lustració: Aina Ai
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L’Ajuntament de Cornellà ha creat 
una plataforma e-learning per als 
comerciants locals amb l’objectiu 
d’oferir-los un conjunt d’eines 
d’introducció al món digital que  
els permetin dinamitzar les seves 
vendes online, tenir visibilitat virtual 
i augmentar la seva competitivitat. 

D’aquesta manera, els 
comerciants podran accedir a la 
plataforma https://ecornella.com/ 
des de l’àrea de comerç del web 
www.cornella.cat de forma 
totalment gratuïta. A través de vídeos 
tutorials, càpsules formatives de 
temes concrets —comerç electrònic, 
publicitat a Internet, presència a les 
xarxes socials, anuncis de Google, 
etc.—, s’oferirà assessorament i 
formació en aspectes relacionats 
amb l’ús de les tecnologies de la 
informació en l’àmbit comercial. 

Els comerciants que vulguin 
participar-hi, s’han de registrar 
prèviament a la plataforma i 
tindran accés a la formació 
sense horaris, al seu ritme, de 
forma fàcil i sense cap cost. 

EN MARXA LA PLATAFORMA DE 
FORMACIÓ DIGITAL GRATUÏTA  

PER AL COMERÇ LOCAL

COM ACCEDIR-HI? 
Registra’t a la plataforma https://ecornella.com/

QUINA FORMACIÓ 
S’OFEREIX? 
• Vídeos tutorials
• Càpsules formatives sobre 

comerç electrònic, publicitat i 
xarxes socials, entre d’altres

• Assessorament sobre les TIC  
per al comerç

• Aula virtual amb l’experiència d’experts

PREU? 
Totalment gratuïta 

DURADA? 
Sense horaris, al teu ritme

EDICTE: Al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 8 de setembre de 2020, s’ha 
publicat íntegrament la modificació núm. 1 de 
l’Ordenança relativa a la Circulació de vehicles 
i vianants a la ciutat de Cornellà de Llobregat, 
aprovada inicialment per acord plenari adoptat 
el dia 25 de juny de 2020.

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

Cornellà de Llobregat, 15 de setembre de 2020.

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió 
de data 30 d’octubre de 2020, ha acordat apro-
var les bases particulars i la corresponent con-
vocatòria per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva destinades a 
donar suport al comerç local, a les micropimes 
i autònoms de Cornellà per fer front a l’impacte 
econòmic causat pels efectes del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, mitjançant es declara 

l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de 
la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així 
com als titulars d’activitats de restauració i dels 
centres d’estètica i bellesa obligats al tancament 
en base a la resolució slt/2546/2020, de 15 d’octu-
bre, per la qual s’adopten noves mesures de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies 
naturals a comptar des del següent a la publi-
cació de l’extracte de la convocatòria al BOP.

Documentació:

Les bases particulars reguladores d’aquesta 
convocatòria de subvencions, es poden con-
sultar/obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat: 
http://www.cornellaweb.com

També es troben a disposició dels interessats al 
Departament de Procediments, Pl. Església, s/n 1a 
Planta. Telèfon: 93.377.02.12

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de 
data 27 de novembre de 2020, ha acordat apro-
var les bases reguladores d’ajuts destinats a la 
reactivació econòmica i la cohesió social a Cor-
nellà de Llobregat, per a l’exercici 2020 següents:

• Ajuts econòmics: 

– Per a persones amb escassa capacitat eco-
nòmica que estiguin gravades per l’Impost 
sobre Béns Immobles (IBI).

 Termini de presentació de sol·licituds: 2 mesos 
a comptar des del següent a la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al DOGC. 

• Ajuts econòmics:

– Per l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 

– Per a titulars dels béns inclosos en el Catàleg 
del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic 
de Cornellà. 

– Destinats al suport i a la promoció de l’activi-
tat empresarial de persones físiques o jurídi-
ques com a nous emprenedors a Cornellà de 
Llobregat exercici 2019-2020.

 Termini de presentación de sol·licituds: dia 
següent a la publicació de l’extracte de la con-
vocatòria al DOG i fins el 31 de març de 2021.

Documentació:

Les bases particulars reguladores d’aquesta con-
vocatòria de subvencions, es poden consultar/
obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat: http://www.cornella.cat

També es troben a disposició dels interessats al 
Departament de Procediments, Pl. Església, s/n 
1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12
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La situació de crisi sanitària i econòmica derivada de  
la Covid-19 fa més necessària que mai la compra  
de proximitat. Aquesta és l’època de l’any de més 
compres i és per aquesta raó que des de l’Ajuntament 
de Cornellà es demana actuar amb responsabilitat i 
sentit comú, apostant per la proximitat i pel comerç 
local, que ofereix una atenció propera, personalitzada 
i de qualitat. En la ciutat, hi ha prop de 2.500 
establiments comercials de diferents sectors, com 
alimentació, moda, calçat, telecomunicacions, llar, 
joieria, a més d’hostaleria, restauració i dels tres mercats 
municipals. Tota aquesta oferta es troba a la guia 
comercial online (www.guiacomercialcornella.cat), 
que s’actualitza constantment i que és un instrument 
útil per a conèixer tota l’oferta comercial local.

Tots els establiments comercials de proximitat es 
troben ara en plena campanya de Nadal. L’objectiu 
és donar visibilitat al sector comercial local per a 
incentivar les compres típiques d’aquests dies entre 
els establiments de proximitat, tan afectats per la 
crisi de la Covid-19. El lema principal de la campanya 
d’aquest any és “Aquest Nadal regala local“, però també 
s’hi sumen eslògans amb un llenguatge popular i 
divertit com “Sigues top, compra a prop” i “Ho faràs 
genial si compres local“. L’artista cornellanenc José 
Antonio Roda ha estat el responsable del seu disseny.

’AQUEST NADAL REGALA LOCAL’

Aquest any, més que 
mai, hem de comprar als 
establiments de barri
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Es habitual que los tres mercados municipales,  
Sant Ildefons, Marsans y Centre, ofrezcan un horario 
especial durante las vísperas de festivos navideños. 
Estos cambios se llevan a cabo para adaptarse a las 
necesidades de la población y ampliar los horarios 
comerciales para que todo aquel que así lo desee, 
pueda acceder a las paradas de los mercados. 

LOS MERCADOS MUNICIPALES 
ADAPTAN SU HORARIO  
A LAS FECHAS NAVIDEÑAS

NOTA DAVID: 
Tallar?

HORARIOS ESPECIALES DE  
LOS MERCADOS MUNICIPALES 

MERCADO SANT ILDEFONS:  
22 y 23 de diciembre: de 8.00 a 20.00 h 
24 y 31 de diciembre: de 8.00 a 16.00 h

MERCADO MARSANS: 
22 de diciembre: de 8.00 a 16.00 h 
23 de diciembre: de 8.00 a 20.00 h  
24 y 31 de diciembre: de 8.00 a 16.00 h

MERCADO CENTRE: 
22 y 23 de diciembre: de 8.00 a 20.00 h
24 y 31 de diciembre: de 8.00 a 16.00 h

Des de l’1 de desembre, els 
cornellanencs i cornellanenques 
que ja s’havien beneficiat de la 
targeta-moneder poden tornar a 
recarregar-la o tornar a adquirir-la. 
Aquells que no la van guardar, 
poden tornar a adquirir-la seguint 
el procediment habitual com si 
fos la primera compra, a través 
del mateix portal i adreçant-se als 
punts de recollida indicats en el 
portal web. Amb aquesta novetat, 
més persones podran beneficiar-se 
dels avantatges d’aquestes targetes 
i les podran fer servir també durant 
aquesta campanya de Nadal, 
incentivant així les vendes d’un 
sector afectat per aquesta crisi. 

El Consistori, a través de 
l’empresa municipal Procornellà, 
ha posat en marxa la venda 
d’aquestes targetes per a consumir 
en establiments cornellanencs. 
Cadascuna de les targetes té 
un valor de 100 €, dels quals el 
consumidor en paga 70 i la resta, 

els abona directament el Consistori. 
La podeu sol·licitar fins al 31 de 
desembre d’aquest any a través 
de www.compracornella.cat i es 
pot consumir entre els més de 
300 comerços adherits a aquesta 
iniciativa fins al desembre del 2021. 

En aquests moments, ja s’han 
venut més de 7.500 targetes, xifra 
que es tradueix en una inversió de 
750.000 € en compres efectuades 
en els establiments adherits. 

FES SERVIR LA TARGETA-MONEDER 
PER A LES TEVES COMPRES  
D’AQUESTES FESTES!

FINS AL 31 DE DESEMBRE PODEU DEMANAR  
LA VOSTRA TARGETA-MONEDER A TRAVÉS DE  
WWW.COMPRACORNELLA.CAT 
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La crisis sanitaria que estamos padeciendo en este año 2020 
tiene varias caras. La más evidente es la de los efectos en la 
salud de miles de ciudadanos que han padecido o padecen 
el Covid-19, y por supuesto todos los fallecidos a causa de 
la pandemia más grave del último siglo. Pero más allá del 
sufrimiento que podemos ver todos los días en los hospitales, 
hay otros dramas humanos que se han acrecentado con 
esta crisis, como es el caso de la agonía que está sufriendo 
el comercio local de nuestros vecinos y vecinas. Este es un 
tema recurrente en los últimos años durante los cuales el 
comercio digital y las grandes superficies no paran de crecer. 
En Cornellá contamos con al menos tres de estas últimas. 
Si bien es cierto que las grandes superficies son espacios 
que también proporcionan puestos de trabajo, no debemos 
olvidar que son las PYMES las que dan de comer al 97% de  
la población en nuestro país, y no tienen la misma capacidad  
de resiliencia que las grandes superficies.

Durante esta grave crisis económica que nos golpea, y 
mientras estamos a la espera de los fondos europeos para  
la recuperación económica, los pequeños comercios de 
nuestra ciudad agonizan y desaparecen. Al mismo tiempo,  
el gran capital aprovecha esta situación para destruir el tejido 
productivo, aumentar beneficios e invertir en inmuebles. 
Observamos en todo el ámbito del área metropolitana 
como locales de planta baja están desapareciendo para dar 
paso a construir más infravivienda. Si algo nos enseñó el 
confinamiento que vivimos en la primavera de este año es 
que el comercio de proximidad es vital para nuestros barrios 
según afirman desde la OCU se ha incrementado el sentido 
de pertenencia y colaboración ayudando a revitalizar  
el tejido económico y social local.

Por otra parte, y según diversas encuestas, este año 
hemos cambiado varios patrones de comportamiento como, 
por ejemplo, la forma en la que nos desplazamos. Ahora 
nos movemos más a pie que hace unos meses, ya sea por 
teletrabajo, telestudio o por evitar espacios cerrados. Caminar 
es una actividad tan simple como imprescindible, y desde 
Podemos animamos a todos los ciudadanos a practicarla por 
nuestra ciudad para realizar las compras navideñas. Así, aparte 
de proporcionar numerosos beneficios a nuestra salud y 
disminuir nuestra huella de carbono en el planeta, pondremos 
nuestro granito de arena para superar esta grave situación juntos 
y sin dejar a nadie atrás. Y si lo deseáis podéis venir a visitarnos 
en Mossen Andreu 21. Web: www.podemcornella.org.  
Tlf: 679520932.

En el pasado Pleno de noviembre se aprobó una moción 
conjunta de todos los Grupos Municipales con motivo 
del Día Internacional contra la Violencia Machista. Desde 
Ciutadans defendemos la necesidad de promover acciones 
globales consensuadas que garanticen la continuidad de 
las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales 
discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención 
y lucha contra la violencia de género.

Por otra parte, nuestro Grupo Municipal presentó una 
moción para la mejora de la calidad del aire en los espacios 
cerrados de los edificios y equipamientos municipales. Ante 
la llegada del invierno y la bajada de las temperaturas será 
difícil seguir los protocolos de ventilación natural necesarios 
para reducir el riesgo de contagio. Nuestra propuesta tenía 
el objetivo de revisar los protocolos de ventilación de los 
edificios y espacios municipales que utilizan trabajadores 
y usuarios a los requerimientos sanitarios y de protección 
ante la propagación de la Covid_19. Si no disponemos en los 
espacios cerrados de buena ventilación natural o mecánica 
con filtros HEPA, ni purificadores de aire portátiles o medidores 
de niveles de CO2, aumentarán las probabilidades de contagio. 
Por todo ello, con el objetivo de reducir riesgos y frenar los 
vectores de propagación del coronavirus, pero también con 
la mirada puesta en la sostenibilidad, el ahorro energético y 
el medio ambiente, es que nuestro Grupo Municipal presentó 
esta moción. La propuesta fue rechazada con los votos del 
PSC, único partido que votó en contra. Pero en el mismo 
Pleno, los socialistas votaron a favor de la moción de sus 
socios de gobierno, En Comú-Movem Cornellà, para pedir a 
la Generalitat las mismas medidas de protección de la salud 
y de mejora de la calidad del aire en las escuelas de nuestra 
ciudad. Curioso también que el alcalde presentara una moción 
para solicitar más recursos a la Generalitat para el mundo local, 
aunque olvidara solicitarlos al Gobierno del Estado, quizás 
porque son de su partido. 

Aún queda por celebrarse el pleno de diciembre y la 
aprobación definitiva de los presupuestos municipales, donde 
intentaremos que se incorporen las medidas de Ciutadans: 
bajada de impuestos, más ayudas a las familias, autónomos 
y pequeñas empresas para superar la crisis provocada por 
la Covid-19 y reactivar la economía local en las mejores 
condiciones posibles, así como iniciativas que mejoren 
nuestra ciudad, nuestra salud y seguridad y los espacios 
públicos municipales. 

No queríamos finalizar este artículo sin tener un recuerdo 
para las personas que nos han dejado en este 2020 con 
motivo de la pandemia ni aquellas familias que están viviendo 
una situación complicada. 

Nuestros mejores deseos para 2021, que sea un mejor  
año para todos.

LA IMPORTANCIA DEL  
COMERCIO LOCAL CONSENSO Y POLÍTICA ÚTIL

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s

ELISABET GARCÍA 
Grup Municipal  
de Podemos
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Les ciutats han de ser més sostenibles i amables. Necessitem 
transformar-les per passar d’un model pensat pels cotxes 
a un model basat en les persones i la mobilitat activa, 
fomentant els desplaçaments a peu i en bicicleta. I Cornellà 
també ha d’actuar en aquest sentit. 

Són diversos els estudis i les dades que demostren que la 
contaminació atmosfèrica, la contaminació acústica, la calor, 
la mancança d’espais verds, i el sedentarisme, són factors que 
poden tenir un impacte negatiu en la salut. 

La pandèmia de la Covid-19, el confinament i el procés 
d’adaptació que estem vivint encara, ens ha ensenyat, no 
només les febleses del nostre estat del benestar, sinó també, 
les limitacions socials i urbanístiques de la nostra ciutat.

La configuració urbana actual no ha permès sortides al 
carrer prou segures, a causa d’una manca evident de zones 
verdes, parcs i espais a l’aire lliure per a infants, gent gran i 
famílies. Reconeixem que s’han posat mesures, que tots  
els grups vam secundar, però què hem d’anar més enllà. 
És necessari transformar la trama urbana de manera 
efectiva, sobretot en les zones de més densitat.

Els talls de carrers realitzats per l’Ajuntament han estat 
insuficients i els que s’han executat, primer de manera temporal 
i ara, segons sembla, de manera definitiva, no tenen una 
planificació racional, ni responen a les necessitats dels veïns i 
veïnes, ni disposem d’estudis que avalin la seva idoneïtat. S’han 
habilitat “Zones 30” a molts dels carrers de Cornellà que han 
facilitat la cohabitació amb les bicicletes i també s’han creat nous 
carrils bici, però encara som molt lluny per fer de Cornellà una 
ciutat amable per la bicicleta i els seus usuaris. 

Fins ara s’està actuant sense una anàlisi i diagnòstic previ 
de les necessitats de la ciutat, les actuacions són amb criteris 
aleatoris. Hem d’adaptar-nos a la nova jerarquia de mobilitat 
que necessitem, per sostenibilitat i per la millora de la salut i 
qualitat de vida de les persones. Per una ciutat més amable, 
i per salut, ens cal un Pla de Mobilitat Sostenible, que el PSC 
es nega a realitzar, mentre aplica mesures sense sentit, amb 
l’únic criteri de la seva majoria absoluta.

Des de l’anterior legislatura que reclamem la redacció d’un 
nou pla, ja que l’actual està desfasat i no s’ha arribat a aprovar 
mai, incomplint així la Llei de Mobilitat 9/2003 i ho vam 
tornar a reclamar en l’últim ple, però la resposta va ser que 
no compartien el que demanàvem. És una irresponsabilitat 
no actuar amb celeritat per posar mitjans clars, i és urgent 
disposar d’aquestes eines per millorar la qualitat de vida  
de la ciutadania. Continuarem insistint. 

Per acabar, tot i que aquestes festes de Nadal, seran atípiques 
i estaran marcades per restriccions, recomanacions i crides a 
la prudència i la responsabilitat, encarem-les amb optimisme i 
esperança. Cuidem-nos i actuem amb responsabilitat per poder 
seguir celebrant moltes més festes i tradicions.

Quiero empezar este artículo lamentando que nos siguen 
matando. Un año más, las cifras de víctimas de violencia 
machista son escalofriantes. Por suerte, los tiempos 
cambian y el rechazo social hacia ella cada vez es más 
fuerte. Iniciativas populares como #NoEstàsSola, #Metoo o 
#YoSiTeCreo nos ayudan a cambiar la sociedad, pero nos 
queda mucho camino por recorrer. La pandemia nos ha 
cambiado la vida, ha vuelto a evidenciar la vulnerabilidad 
de muchas mujeres, así que todas y todos hemos de seguir 
luchando hasta erradicar esta lacra social.

Doy un salto en el tiempo para explicar cómo desde 
el minuto cero de la pandemia, en Cornellà pusimos en 
marcha mecanismos para dar respuesta a esta situación: con 
atención específica e integral a las víctimas, tanto social como 
jurídica y psicológica. Incrementamos las horas de atención, 
seguimiento y asesoramiento jurídico para dar respuesta  
a la emergencia, y así seguimos.

¿De qué manera hemos ayudado para hacer frente a la 
situación? Lo sigo explicando con iniciativas concretas.

Hemos puesto en marcha medidas para reactivar el 
comercio local con las tarjetas-monedero. El Ayuntamiento 
se hace cargo del 30% del valor de éstas, que valen 100 euros. 
Así, en tres meses de vida se han puesto en circulación 7.500, 
cifra que supone una inversión de 750.000 euros en compras 
efectuadas en establecimientos de proximidad.

Además, hemos destinado 240.000 euros para el comercio 
local, para aquellos negocios que hayan tenido que cerrar por 
las restricciones, profesionales autónomos o microempresas, así 
como para el sector de la restauración y centros de estética y 
belleza con una ayuda directa de 500 euros.

Para evitar los desplazamientos al Ayuntamiento, hemos 
activado un servicio de atención telefónica facilitando 
que los trámites se hagan on-line. Es una ayuda y un 
acompañamiento en la tramitación electrónica. ¿Tienes dudas 
tramitando? ¡Llámanos! Teléfono 93 475 87 08.

Y para acabar, igual que nosotros como Ayuntamiento 
hacemos un esfuerzo para paliar las consecuencias de 
la Covid19, pedimos a la Generalitat que asuma sus 
responsabilidades, que pague sus deudas y que todas 
las resoluciones tomadas que afecten directamente o 
indirectamente la gestión económica de los ayuntamientos, 
vengan acompañadas de recursos económicos para hacerles 
frente, cosa que hasta ahora no ha sucedido. 

Ya sabéis, nos podéis escribir a psc@aj-cornella.cat,  
o con mascarilla nos vemos por la ciudad.

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

NECESSITEM UNA CIUTAT  
MÉS AMABLE I SALUDABLE NOS QUEREMOS VIVAS

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC
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CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

GUIA PER A UN 2021 MÉS JUST  
I PRÒSPER

Malauradament el 2020 serà un any difícil d’oblidar. Des d’En 
Comú Movem Cornellà desitgem de tot cor que l’any 2021 
sigui un any de prosperitat i benestar per a tots i totes. Però 
sabem que la gran majoria d’aspectes que condicionen les 
nostres vides no són resultat de l’atzar sino que corresponen a 
decisions polítiques. Impacten en la nostra vida les polítiques 
públiques i el model de societat que es construeix des de les 
administracions i, per tant, és necessari que aquestes polítiques 
s’encaminin cap horitzons de benestar, igualtat i fraternitat. 

La resposta a les crisis són l’exemple més paradigmàtic 
de com es governa i per qui es governa. El PP davant la crisi 
del 2008 va retallar els serveis públics per rescatar bancs. El 
govern de la Generalitat, després de retallar fins al col·lapse  
el sistema de salut català, externalitza a Ferrovial un contracte 
milionari per fer la tasca de rastreig del Covid-19. D’altra banda 
el govern de l’Estat (PSOE - Unidas Podemos - En Comú 
Podem), va començar el seu mandat amb la pujada del 
salari mínim, va continuar amb la dignificació de la memòria 
històrica i democràtica, i va fer front a la crisi de la Covid-19 
amb un escut de protecció social sense precedents. 

Per això, proposem una guia en 5 punts per avançar  
cap a un 2021 més just i prosper:

1. Una nova economia. Els fons europeus Next Generation 
han de servir per transformar l’economia espanyola i catalana 
cap a economies verdes. Una economia que cerqui la 
innovació per créixer i no l’explotació.

2. L’habitatge com a dret i l’habitatge públic com a 
equipament al servei d’aquest dret. La regulació del mercat de 
lloguer al Parlament de Catalunya és positiva, però calen més 
mesures. S’ha de construir un parc d’habitatge públic, 
ara mateix pràcticament inexistent.

3. Educació pública i de qualitat, igualitària i inclusiva. Si 
volem una societat justa i prospera necessitem educació i cultura 
accessible a tothom. L’educació ha de ser l’eina emancipadora i 
de progrés per excel·lència. Celebrem la nova llei d’educació que 
aposta per blindar la immersió lingüística, la inversió mínima 
del 5% del PIB i l’etapa de 0 a 3 anys com a etapa educativa. 

4. Sanitat pública, retallades mai més. La crisi de la 
Covid-19 ha posat en evidència el sistema sanitari català 
després d’anys de retallades. Defensem el paper clau de 
l’atenció primària per protegir la salut comunitària.

5. Ciutats segures i sostenibles. Volem ciutats amb vida, 
amb espais comunitaris oberts als vianants, als infants, amb 
comerç de proximitat i amb menys contaminacions.

Són només cinc exemples de com governar: mantenint els 
privilegis d’uns pocs o defensant els drets de la majoria.  
Les eleccions autonòmiques del 14 de febrer seran una bona 
oportunitat perquè Catalunya canviï de rumb i comenci a 
sortir d’aquest estancament social que dura ja deu anys. 

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de novem-
bre de 2020, ha acordat aprovar les Bases Particulars que regulen 
la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a projectes de caràcter educatius, 
que tinguin com a objectiu promoure i potenciar projectes pel curs 
escolar 2020/2021 de les Associacions de Mares i Pares d’alumnes 
de les Escoles Públiques i Centres Concertats d’Infantil i Primària, 
Instituts Públics, EMEE Virolai i de l’Escola Municipal de Música de 
Cornellà de Llobregat, que suposin una millora de la participació de 
les mares i els pares en la comunitat educativa.

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals a comptar 
des del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria al 
DOCG.

Documentació:

Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria de sub-
vencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina web de l’Ajunta-
ment de Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat

També es troben a disposició dels interessats al Departament de 
Procediments, Pl. Església, s/n 1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de novem-
bre de 2020, ha acordat aprovar les Bases Particulars que regulen 
la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a projectes de caràcter educatius, 
que tinguin com a objectiu promoure i potenciar projectes pel curs 
escolar 2020/2021 de les Escoles Públiques d’Infantil i Primària, dels 
Instituts Públics, del Centre de Formació d’Adults i de l’Escola Oficial 
d’Idiomes de Cornellà de Llobregat, que suposin una millora en la 
qualitat de l’educació i de la formació permanent.

Termini de presentació de sol·licituds: de 20 dies naturals a comp-
tar des del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria 
al DOCG.

Documentació:

Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria de sub-
vencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina web de l’Ajunta-
ment de Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat

També es troben a disposició dels interessats al Departament de 
Procediments, Pl. Església, s/n 1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12

ANUNCI: L’Ajuntament de Cornellà, mitjançant Decret de l’Alcaldía 
2020/3802 de data 2 de desembre de 2020, ha resolt aprovar les 
bases particulars i la corresponent convocatòria de concessió de 
subvencions en règim de concurrència no competitiva per a l’exer-
cici 2020, següents:

– Activitats culturals que tinguin com a objectiu el foment de la 
cohesió social i la igualtat mitjançant iniciatives culturals.

– Activitats esportives que tinguin com a objectiu el foment de la 
pràctica esportiva i la iniciació a la pràctica esportiva de compe-
tició en escoles esportives.

– Activitats educatives en el temps lliure infantil i adolescent

– Activitats juvenils adreçades als Joves

– Activitats per a la cooperació amb països en vies de desenvolupament

Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies naturals a comptar 
des del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria 
al BOP.

Documentació:

Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria de sub-
vencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina web de l’Ajunta-
ment de Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat

També es troben a disposició dels interessats al Departament de 
Procediments, Pl. Església, s/n 1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12
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MISSATGE DEL  
MAG MAGINET
Dimarts 22 de desembre
A xarxes socials i al web  
de l’Ajuntament

CONCERT DE NADAL  
DE LES ESCOLES DE  
CANT DE CORNELLÀ
Dimecres 23 de desembre 
Tarda
Espectacle itinerant

ENS AGRADA EL NADAL  
AMB ELS MÉS TUMÀCAT
Dilluns 28 de desembre 
12.00 h
A l’Escola Ignasi Iglesias

A LA TORRE DE LA  
MIRANDA HI HA MOVIMENT 
Del 18 de desembre  
al 4 de gener de 2021
Tarda-vespre 

CONTES DE NADAL DE  
LES GERMANES BALDUFA
Dilluns 28 de desembre 
12.00 h
A l’Escola Dolors Almeda

GIMCANA DE NADAL
Des del 21 de desembre

CAMPAMENT 
ORIENTAL 
28, 29 i 30 de desembre i  
de l’1 al 4 de gener de 2021
De 17.00 a 21.00 h 
A la Fira de Cornellà

DONES CANTAUTORES  
DE CORNELLÀ
Dissabte 19 de desembre 
Tarda 
Espectacle itinerant
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ENS AGRADA EL NADAL  
AMB ELS MÉS TUMÀCAT
Dimecres 30 de desembre 
12.00 h
A l’Escola Mediterrània

CONCERT DELS  
GUANYADORS/ES I FINALISTES 
DE LA VEU DE CORNELLÀ
Dissabte 2 de gener de 2021 
Matí
Espectacle itinerant

NIT DE REIS 
Dimarts 5 de gener de 2021 
De 18.00 a 21.30 h
A l’avinguda del Maresme

QUIMERA 
Dimarts 29 de desembre
12.00 h
A l’Escola Els Pins

QUIMERA 
Diumenge 3 de gener de 2021
12.00 h
A l’Escola L’Areny

CONTES DE NADAL DE  
LES GERMANES BALDUFA
Dimecres 30 de desembre 
12.00 h
A l’Escola Suris

LA DETECTIVA KLAUS
Dimarts 29 de desembre 
12.00 h
A l’Escola Torre de la Miranda

Durant la participació a les activitats 
nadalenques, es demana que la ciutadania 
mantingui les mesures de seguretat  
establertes per les autoritats sanitàries.
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