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RECUPERANDO POCO A POCO  
LA CONFIANZA

Estos últimos días, Cornellà ha ido retomando 
paulatinamente la normalidad y las calles vuelven a 
estar llenas de vida y de animación. El fin del estado 
de alarma y el buen ritmo de vacunación nos han 
hecho recuperar la confianza y el optimismo por el 
futuro. Sin embargo, una vez más, tenemos que apelar 
a la prudencia, para que esta relativa normalidad 
no se traduzca en situaciones de riesgo. Ahora 
vienen unos días de Fiesta Mayor que invitan a los 
reencuentros con familiares, amistades y vecinos y 
vecinas, y compartir ratos de alegría y fraternidad. 
Por ello, hemos trabajado con esfuerzo e ilusión, 
junto con las entidades, para ofrecer un amplio 
programa de actos, mayoritariamente al aire libre, con 
controles de aforo y cumpliendo las normativas de 
seguridad, para que podamos participar, jugar, bailar 
y vivir nuestra fiesta como en pasadas ediciones.

Estas serán unas fiestas muy cercanas, al lado de 
la ciudadanía, para reforzar vínculos y demostrar que 
estamos orgullosos de su empuje y fortaleza. En este 
sentido, hemos querido apoyar y dar protagonismo 
a las entidades y a los artistas locales que han visto 
afectada su actividad en los últimos meses, como 
tantas otras personas, y que han tenido que adaptarse 
para seguir adelante. Desde el Ayuntamiento, somos 
conscientes de que todavía hay mucho trabajo 
por hacer para superar los efectos causados por la 
pandemia, pero también sabemos que tenemos que 
seguir impulsando los proyectos y servicios vinculados 
a la cultura, las personas mayores y la infancia, tal 
y como lo certifica la última encuesta realizada por 
la empresa Gesop en nuestro municipio. Vuestras 
opiniones son bien valoradas y necesarias para 
construir juntos el modelo de ciudad que queremos.

Aquests darrers dies, Cornellà ha anat reprenent 
de mica en mica la normalitat i els carrers tornen 
a estar plens de vida i d’animació. La fi de l’estat 
d’alarma i el bon ritme de vacunació ens han fet 
recuperar la confiança i l’optimisme pel futur. 
No obstant això, una vegada més, hem d’apel·lar a 
la prudència, perquè aquesta relativa normalitat no 
es tradueixi en situacions de risc. Ara venen uns dies 
de Festa Major que conviden a les retrobades amb 
familiars, amistats i veïns i veïnes, i a compartir estones 
d’alegria i germanor. Per això, hem treballat amb esforç 
i il·lusió, juntament amb les entitats, per oferir un 
ampli programa d’actes, majoritàriament a l’aire lliure, 
amb controls d’aforament i complint les normatives 
de seguretat, perquè puguem participar, jugar, ballar 
i viure la nostra festa com en darreres edicions. 

Aquestes seran unes festes molt properes, al costat 
de la ciutadania, per reforçar vincles i demostrar com 
estem d’orgullosos de la seva empenta i fortalesa. 
En aquest sentit, hem volgut donar suport i protagonisme 
a les entitats i als artistes locals que han vist afectada 
la seva activitat en els darrers mesos, com tantes 
altres persones, i que han hagut d’adaptar-se per 
continuar endavant. Des de l’Ajuntament, som 
conscients que encara hi ha molta feina a fer per 
superar els efectes causats per la pandèmia, però 
també sabem que hem de continuar impulsant els 
projectes i serveis vinculats a la cultura, la gent gran 
i els infants, tal i com ho certifica l’última enquesta 
realitzada per l’empresa Gesop al nostre municipi. 
Les vostres opinions són ben valorades i necessàries 
per construir plegats el model de ciutat que volem. 

L’alcalde
Antonio Balmón
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LOS HABITANTES DE CORNELLÀ 
MEJORAN LA NOTA A LA GESTIÓN 

MUNICIPAL Y SE MUESTRAN 
SATISFECHOS DE VIVIR EN LA CIUDAD

Cornellà es una ciudad con mucha vida, un importante 
tejido social, y el ambiente, la tranquilidad, la oferta de 
servicios y equipamientos, los parques y los espacios 
verdes son los aspectos positivos más destacados por 
sus habitantes, según revela una encuesta encargada 
por el Ayuntamiento de Cornellà a Gesop. El trabajo 
realizado se centra en personas mayores de 18 años 
residentes en el municipio, para conocer sus opiniones 
y características demográficas, así como para valorar 
el impacto que la Covid-19 está teniendo en la  
ciudadanía y sus prioridades en la vida.

En este sentido, los diferentes apartados revelan que 
la población, a pesar de la situación de incertidumbre 
y angustia generada por la pandemia, ha mantenido 
firmes sus lazos como comunidad y espacio de 

acogida, y se mantiene optimista sobre el futuro 
de la ciudad. Alrededor del 40% de los entrevistados 
valora “bien” o “muy bien” la respuesta municipal 
para hacer frente a la crisis originada por la Covid-19, 
un tercio de los encuestados se quedan a medio 
camino (ni bien, ni mal), y sólo un 18% del total de 
los encuestados piensa que no ha sido positiva.

La valoración de los aspectos relativos a la familia, 
la vivienda, la salud, el entorno social, el trabajo y la 
crisis económica han crecido, aunque es en estos dos 
últimos donde hay más insatisfacción, realidad que 
se correlaciona con el incremento del desempleo y 
la situación actual. De todos modos, un tercio de los 
ciudadanos y ciudadanas se consideran “muy” satisfechos 
con su vida personal, diez puntos por encima de 2018.

El 89% de los encuestados está 
satisfecho de vivir en Cornellà 

CORNELLÀ TIENE 
MUCHA VIDA

Poca Regular Bastante Mucha

5% 19,9% 41,2% 32,8%



Aumenta el grado de satisfacción  
de vivir en Cornellà respecto 
al 2018. Los que están “muy” o 
“bastante” satisfechos suman el 
89%, y los que se declaran “muy 
satisfechos” han aumentado cerca 
de 10 puntos porcentuales. La 
calidad de vida y la movilidad son 
los aspectos más positivos de la 
ciudad, según los encuestados.

UN 6,5 DE MEDIA 
EN LA GESTIÓN 
MUNICIPAL

La percepción sobre la gestión 
del Ayuntamiento de Cornellà 
ha obtenido un 6,5 de media. La 
nota mejora una décima respecto 
a la anterior encuesta realizada 
en 2018, y cabe destacar que 
aquellos entrevistados que la 
valoran con un excelente crecen 
en más de 8 puntos porcentuales.

GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE 
VIVIR EN CORNELLÀ

IDENTIFICACIÓN 
CON CORNELLÀ

Muy 
identificado

Bastante 
identificado

Poco 
identificado

Nada
identificado

2,8%

A la pregunta ¿Usted se siente 
muy, bastante, poco o nada identi-
ficado con la ciudad de Cornellà? 
El 82% responde de forma positiva. 
El sentimiento de pertenencia 
aumenta progresivamente con la 
edad del encuestado, indiferente-
mente de su lugar de nacimiento, 
y es mayor en los barrios de 
Sant Ildefons y la Gavarra.
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Notable
Aprobado

Excelente

19%

13,5%

29% 34,4% 

39%

NS/NC 1,2%

43,5%

13,5%
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CORNELLÀ TIENE 
CALIDAD DE VIDA

Poca Regular Bastante Mucha

5,4% 23,3% 45,1% 25%
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MEJORAR EL 
RECICLAJE  
DE RESIDUOS

El 40% de los encuestados es 
favorable a la posibilidad de pagar 
un importe anual para mejorar el 
reciclaje de los residuos. Crece la 
concienciación ciudadana sobre 
el medio ambiente y la necesidad 
de alcanzar la cifra de reciclaje 
que exige la Unión Europea.

NOTORIEDAD, USO Y VALORACIÓN  
DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES

La encuesta también aborda el uso y la valoración de los equipamientos y servicios municipales, la mayoría 
de los cuales han mejorado la nota. El más utilizado sigue siendo, respecto a 2018, el Museu Palau Mercader, 
seguido por L’Auditori de Cornellà, el Complejo Acuático y Deportivo Can Mercader y el Castell.

El Palau Mercader,  
el Complejo Acuático 

y Deportivo Can 
Mercader, el Museu 

Agbar y la Biblioteca 
Sant Ildefons obtienen 
una valoración de 8,3

El Museu de 
Matemàtiques es 
relativamente poco 
conocido a pesar 
de encontrarse 
dentro del Palau. 
Tiene una valoración 
media de 7,9

El Estadio Municipal de 
Atletismo y el Citilab 

son los equipamientos 
mejor valorados:

Las apps de Seguretat 
Ciutadana, Què Fer a 

Cornellà y el proyecto 
A Prop Teu mejoran en 

notoriedad y valoración 
media respecto a las 
anteriores encuestas

8,4 Pts

7,9 Pts

8,3 Pts

40%
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PRIORIDADES Y FUTURO DE CORNELLÀ

Las actuaciones referentes a ayudas y servicios 
públicos son las principales prioridades de futuro 
demandadas por los encuestados al gobierno 
municipal, seguidas de la limpieza y el manteni-
miento de la ciudad. Por otra parte, la seguridad 
ciudadana y la convivencia son las preocupaciones 
que más aumentan respecto de la anterior encuesta. 

La opinión de los y las cornellanenses se ha visto 
influida por la crisis causada por la pandemia y, 
aunque la mayoría cree que ha habido un claro 
empeoramiento, en general tienen una visión 
positiva respecto al ambiente, la gente y la tranqui-
lidad que se respira en su barrio y las expectativas 
de futuro del municipio se mantienen estables.

* Trabajo de campo realizado entre el 23 de febrero y 
el 4 de marzo de 2021, con 503 entrevistas presenciales 
asistidas por ordenador a cargo de la empresa Gesop. 
La encuesta completa se puede consultar en 
http://governobert.cornella.cat

Proyectos artísticos y culturales

Proyectos y equipamientos para la tercera edad

Actividades infantiles

Más y mejores parques y espacios verdes

Fomento del deporte

Mejoras del espacio público

Proyectos e iniciativas para jóvenes 

Proyectos y equipamientos educativos

Acceso a la vivienda

Comercio de proximidad 

Nuevos proyectos a impulsar

A la pregunta sobre ¿Cuál o cuáles proyectos nuevos  
le gustaría que se llevaran a cabo en Cornellà?  

Las actividades, servicios y equipamientos, específicamente 
los vinculados a la cultura, la infancia y las personas 

mayores, son los proyectos a impulsar más demandados.

El 48,1% de los encuestados  
asocia el proyecto Cornellà Natura  
con un municipio más verde  
y con más naturaleza. 
El resto estaría de acuerdo con que 
contribuye al cambio climático y a crear 
una ciudad más amable y respetuosa.

48,1%

6 Pts

5,8 Pts

5,8 Pts

5,6 Pts

5,2 Pts

4,4 Pts

3,8 Pts

3,8 Pts

2,8 Pts

2 Pts
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El Ayuntamiento de Cornellà ha ampliado recien-
temente el Plan Director Comunitario para el barrio 
de Sant Ildefons, con el objetivo de dar continuidad 
e impulsar nuevos proyectos durante la próxima 
década. Entre ellos, la rehabilitación de viviendas 
y las políticas destinadas a garantizar la cohesión 
social, el bienestar, el progreso económico, la 
convivencia cultural y educativa, la seguridad y la 
transformación del paisaje y el entorno urbano.

Los planes y programas desarrollados por el consis-
torio en los últimos años (Plan Integral de Sant Ildefons 
2005-2015 y la Ley de barrios) han contribuido a la 
mejora del espacio público, y han generado un creci-
miento en equipamientos culturales y deportivos, a la 
vez que han favorecido la convivencia y la integración 

en el barrio. Las personas son la prioridad de este 
nuevo impulso al Plan Director, con una especial 
atención a aquellas que han requerido de medidas de 
protección social a consecuencia de la crisis provocada 
por el coronavirus. Para ello, se desarrollarán diversas 
actuaciones englobadas en cuatro líneas estratégicas  
que pretenden proteger a los colectivos más 
vulnerables y ayudar a mejorar la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas de Sant Ildefons.

EL BARRIO DE SANT ILDEFONS 
AFRONTA NUEVOS RETOS

IMPULSO AL PLAN DIRECTOR COMUNITARIO PARA DAR CONTINUIDAD A LAS POLÍTICAS 

SOCIALES Y DE VIVIENDA, LA COHESIÓN SOCIAL Y LA MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO



TRANSFORMAR Y MANTENER 
EL ESPACIO PÚBLICO 
Otro de los ejes estratégicos es la mejora del entorno 
urbano, lo cual contempla diversas actuaciones, 
como pacificar el tráfico y la movilidad en arterias con 
elevados flujos de peatones, suprimir las torres eléctricas 
del barrio, regular la luminosidad mediante sensores, 
incrementar la señalización, y reforzar la seguridad 
con una unidad especial de la Guardia Urbana.
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REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Sant Ildefons cuenta con una población de 26.000 
habitantes y un parque de 10.495 viviendas, la mayoría de 
las cuales tienen más de 50 años. Por ello, el Plan incide 
en la rehabilitación extensiva (fachadas, ascensores, etc) 
para garantizar unos estándares de calidad, accesibilidad 
y confort en las viviendas. La implementación se lleva a 
cabo a través de la Oficina Local d’Habitatge (Avellaner, 7),  
que da asistencia tanto en temas de rehabilitación, como 
en la promoción o alquiler de viviendas asequibles. 

–LÍNEAS DE ACTUACIÓN A DESARROLLAR–

PROGRAMAS CULTURALES 
Y EDUCATIVOS
El Plan Director contempla programas específicos de 
empleo para el barrio. Desde finales de 2020 se ha 
contratado a 318 personas residentes en Sant Ildefons, 
mediante programas municipales como Treball als barris 
o los Planes Locales de Empleo. También se impulsarán 
planes educativos y se trabajará en la promoción 
del deporte y la cultura, así como en la creación de 
espacios de diálogo multicultural. Se dará continuidad 
a programas como el Pla de l’Entorn, los Patis Oberts, 
la jaula deportiva de la plaza de Sant Ildefons, etc. 

REFORZAR LA CONVIVENCIA 
Y LA COHESIÓN SOCIAL 
Se apuesta por potenciar la cohesión y el civismo 
con educadores de calle y destinando más recursos 
a programas educativos. Destaca en este sentido, 
el papel del Centro Cívico de Sant Ildefons y el del 
espacio público como lugar de encuentro y de 
visibilización de proyectos colectivos. Además se 
trabajará la resolución de conflictos mediante los 
servicios de mediación.
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PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS 
PARA CONVIVIR Y DISFRUTAR  
DE LA CIUDAD 
En los últimos años, el Ayuntamiento 
de Cornellà, a través del proyecto 
estratégico Cornellà Natura, ha 
incrementado los espacios verdes 
y reducido el tráfico rodado de 
la ciudad con el fin de mejorar la 
calidad del aire e incidir en beneficio 
de la salud de las personas. Unos 
espacios que vienen a reforzar 
los cinco parques existentes en el 

municipio: Can Mercader, Canal 
de la Infanta, Can Corts, Rosa 
Sensat y de la Ribera. Todo ello, 
junto con el entorno natural del 
río Llobregat, amplía las opciones 
de la ciudadanía para poder 
disfrutar de la “nueva normalidad”, 
con más zonas de paseo y de 
descanso, más lugares de ocio y 
de convivencia, donde mantener 

la distancia social y la prudencia 
que exige la situación actual de 
pandemia. Además, estos días se 
reactivan las actividades deportivas, 
culturales y ambientales en 
diferentes espacios al aire libre.

Parques y plazas se han ido 
remodelando progresivamente para 
mejorar la accesibilidad, ofrecer 
una iluminación y un sistema de 

Circuito inclusivo en Can Corts

Actividades ambientales, cada 
domingo, en Can Mercader  
y en el Canal de la Infanta

Conoce el proyecto Cornellà Natura:  
www.cornella.cat/ca/viure-a-cornella/cornella-natura
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riego más eficiente, renovar los 
juegos infantiles, plantar árboles 
y parterres, etc. En este sentido, 
destacan actuaciones como el 
Jardín de Mariposas y el hotel de 
insectos del parque del Canal 
de la Infanta que permiten observar 
estas especies en su hábitat, 
así como la naturalización del 
entorno urbano en calles como 
Verge de Montserrat o la carretera 
del Prat, y el paseo arbolado a 
lo largo de la avenida dels Alps 
y el parque de Rosa Sensat, que 
ha mejorado la conectividad 
entre los barrios del municipio. 

CORNELLÀ ESTRENA 
FOTOLINERA
La fotolinera está situada en el aparcamiento de la calle de Sevilla con la 
carretera de Esplugues, y forma parte de las actuaciones para el fomento 
de una movilidad sostenible en el marco del proyecto Cornellà Natura, en 
colaboración con el Àrea Metropolitana de Barcelona. La instalación permite 
la carga de vehículos eléctricos a partir de energía solar, completamente verde 
y de kilómetro cero. Generará 12.716 kWh cada año, la energía necesaria para 
cargar completamente 318 coches eléctricos, y se conseguirá un importante 
ahorro de emisiones de CO

2
: 15,86 toneladas cada año.

300 USUARIOS DEL PARK & RIDE 
Desde su entrada en funcionamiento, en julio de 2020, el P&R de la calle 
Sevilla ha mantenido una tendencia al alza, llegando en menos de un año 
a tener unos 300 usuarios activos y una media semanal de ocupación 
del 30%. El servicio dispone de 40 plazas destinadas a los usuarios del 
transporte público para facilitar el intercambio modal entre el vehículo 
privado y el transporte público.

Mercado de productos  
agrícolas de proximidad los 
domingos en Can Mercader

17 “calles sin coches”  
los fines de semana
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SUBVENCIONS PER AL  
PROJECTE OCUPA’M 6+6

La UE Cornellà de Guillermo Fernández Romo ha 
conseguido el ascenso a la futura Primera División RFEF 
(la nueva categoría de bronce del fútbol estatal) con una 
victoria de prestigio ante el Hércules de Alicante (1-2), 
con lo que han finalizado como campeones del grupo 
III-D de Segunda B con 42 puntos. El Cornellà consigue 
así una merecida recompensa, después de haber 
disputado en los últimos cursos tres play-offs de ascenso 
consecutivos a Segunda División A, y certifica en la 
cuarta el acceso a la recién creada categoría. 

También está de enhorabuena, el RCD Espanyol  
con su regreso a la División de Honor, certificado el 
8 de mayo, a cuatro jornadas del final, gracias a un 
empate en el campo del Zaragoza. Así, ha convertido 
su paso por Segunda en un efímero tránsito de un 
solo año. Además, vuelve con unas inmejorables 
estadísticas: es el equipo que más victorias acumula  
y el que menos derrotas tiene de toda la categoría.

S’ha obert el termini per sol·licitar 
les subvencions per al programa 
Ocupa’m 6+6. Un projecte impulsat 
per l’Ajuntament de Cornellà el 
2014, per fer front a les situacions 
de risc d’exclusió social derivades 
de l’augment de l’atur i, actualment, 
per pal·liar els efectes causats per 
la pandèmia. Mitjançant el programa, 

l’Ajuntament assumeix per sis 
mesos el salari brut mensual i 
quotes de la Seguretat Social. Per 
a aquesta convocatòria s’han 
destinat més recursos i ampliat el 
període fins al 30 de setembre de 
2021. Podeu consultar les bases al 
web municipal www.cornella.cat

AJUTS PER PAGAR LLOGUERS 
Per obtenir prestacions per pagar el lloguer, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya ha obert una convocatòria adreçada 
a qualsevol persona que tingui un habitatge de lloguer 
de menys de 800 euros mensuals (900 euros si hi ha un 
membre amb mobilitat reduïda o família nombrosa) i tingui el 
nivell d’ingressos establert a la normativa. Es pot sol·licitar per 
internet (https://bit.ly/2RhQBs7) i a l’Oficina Local d’Habitatge 
de Cornellà (www.olhcornella.cat o al tel. 933 763 181),  
fins al 4 de juny de 2021. 

LA UE CORNELLÀ LOGRA EL ASCENSO 
A PRIMERA RFEF Y EL RCD ESPANYOL 
VUELVE A PRIMERA 

Fotografía de UE Cornellà / Éric García



UNA ALUMNA DE 
CORNELLÀ GUANYA 
EL PREMI DE RECERCA 
BIOMÈDICA DE 
CATALUNYA

LA TAPA  
DEL CORPUS

L’alumna de l’Institut Francesc Macià de Cornellà, Núria González, 
ha guanyat el concurs XVI Premi PRBB de Recerca en Ciències de 
la Salut i de la Vida adreçat a estudiants de batxillerat. El premi el 
convoca la Facultat de Ciències de la Universitat Pompeu Fabra 
i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona amb el propòsit 
comú d’incentivar la recerca en ciències biomèdiques. Dels més 
de 200 treballs seleccionats de tot el país, el jurat va triar el de la 
Núria, “Intel·ligència artificial aplicada al diagnòstic precoç del 
melanoma”. L’alumna va aprendre a programar des de zero per 
poder desenvolupar un programa informàtic que pot identificar 
amb molta precisió si una lesió de la pell és o no un melanoma a 
partir d’una imatge presa amb una càmera o un smartphone.

El Ayuntamiento de Cornellà promueve 
una nueva medida de apoyo al sector 
de la restauración con la iniciativa de 
la Tapa del Corpus, en colaboración 
con algunos restauradores de la ciudad. 
El objetivo es incentivar la actividad 
comercial y gastronómica local, al 
tiempo que se fomenta el consumo en 
los bares y restaurantes, cumpliendo, tal 
y como vienen haciendo desde el inicio 
de la pandemia, las medidas sanitarias 
establecidas. La Tapa se ofrecerá en la carta 
de los establecimientos colaboradores, 
a partir del 3 de junio, inicio de la Festa 
Major de Cornellà, y se alargará todo el 
verano. La idea es que la Tapa del Corpus 
se instaure como un elemento más de las 
fiestas y cada año se vaya ampliando la 
oferta. Todos los detalles (participantes,  
tapa y precios) se podrán seguir a 
través del web www.cornella.cat 
y las redes sociales municipales. 

Recientemente, el consistorio 
ha aprobado un nuevo paquete de 
ayudas económicas, sociales y fiscales 
para paliar los efectos de la Covid-19, 
que contemplaba entre otras ayudas: 
la suspensión de las tasas por la 
ocupación de la vía pública (terrazas) y 
subvenciones para el impulso del reparto 
a domicilio con medios ecológicos.
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El programa té un 94% 
d’eficiència en la detecció 
del melanoma.

MOSTRA DELS TREBALLS DE RECERCA 
En paral·lel, aquests dies ha tingut lloc a Cornellà el lliurament 
dels millors treballs de recerca seleccionats pels centres 
educatius de la ciutat que imparteixen batxillerat. En aquesta 
edició no presencial de la Mostra, s’ha fet un vídeo amb els/les 
25 participants que expliquen quin ha estat el seu treball, en 
reconeixement a la tasca desenvolupada, tant per l’alumnat 
com pel professorat, sobre diferents àrees de coneixement. 

Mostra dels Treballs de Recerca 2021:  
https://youtu.be/5Yw7euK5Lls?t=2



Tot i les dificultats de celebrar esdeveniments en 
aquest context de pandèmia, Cornellà celebra la 
seva Festa Major del 3 al 6 de juny, amb escenaris 
alternatius i propostes imaginatives per gaudir de les 
festes de forma segura. Aquest any, s’ha fet una aposta 
per fer una festa molt local. Unes 25 entitats han 
treballat de valent per aconseguir un programa molt 
familiar i proper, amb el màxim possible d’activitats 
presencials i prioritzant els espais a l’aire lliure.

Aquest Corpus 2021 pretén, d’una banda,  
visibilitzar les entitats i associacions socials i 
culturals, que tornen a reactivar-se després de 

més d’un any d’activitat gairebé aturada, i de 
l’altra, mostrar el talent, tant a nivell artístic com 
empresarial, dels cornellanencs i cornellanenques. 
Al voltant de 55 artistes locals seran presents a les 
festes. Entre d’altres, les cantants Carla Collado i Sara 
Alva; els músics Gurus, l’Orquestra Màgic, el raper 
Ruxxo, els DJ’s Sam Hidd i Genè Cuee; els grups 
de la Societat Coral La Unió i els de La Factoria 
Musical; les ballarines i els ballarins de les escoles 
de dansa del municipi; els cantaires de les diferents 
entitats; els actors teatrals Àngel Amazares i de 
Microcornellateatre, el mag Davig el Magow, etc.

CORNELLÀ INFORMA / CORPUS / Pàgina 14

UNA FESTA MAJOR
MOLT FAMILIAR I PROPERA

CORPUS 2021



ELS ESPAIS DE LA FESTA
S’han prioritzat els espais perimetrats a l’aire lliure que 
permetin aplicar un protocol de control de l’aforament 
i les mesures sanitàries pertinents, com ara els patis 
dels centres educatius i pistes esportives, i d’altres com 
el Camp de les Aigües, el parc de Can Mercader o 
La Caldereria. La Postindustrial Zona Creativa. També, 
hi haurà dinamització a cada barri amb activitats 
itinerants (a peu o en tricicle) per evitar aglomeracions 
i portar la festa a tots els racons de la ciutat. 
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Unes 25 entitats i més de 55 artistes locals,  
protagonistes de les festes de Cornellà 

EL CARTELL DEL CORPUS 
La il·lustradora i dissenyadora cornellanenca Mari Fouz 
ha il·lustrat el cartell del Corpus 2021, amb la idea 
del retorn d’una festa, a poc a poc, més presencial.



Les activitats de Festa Major comencen el 27 de maig, 
tot i que el gruix del programa es concentra des del 
dijous 3 fins al diumenge 6 de juny, farcit de música, 
tallers, esports i espectacles…, i recuperant algunes de 
les cites més tradicionals organitzades per les entitats 
de la ciutat. En total, unes 150 activitats lúdiques i 
gratuïtes per a tothom, amb especial atenció als infants 
i les famílies. Encara és aviat per celebrar actes més 

multitudinaris, com els populars concerts de la plaça 
de Catalunya, les holli dolly o la Nit de Llum i Selfies. 
Però, de mica en mica, Cornellà va recuperant la 
normalitat i l’alegria, i aquestes festes han de ser una 
demostració ciutadana de convivència i responsabilitat. 

MÉS D’UN CENTENAR 
D’ACTIVITATS PER A TOTHOM
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CORPUS 2021

EL PREGÓ
Serà el dijous 3 de juny en 
streaming, a través del canal  
de YouTube de l’Ajuntament de  
Cornellà, a càrrec d’un grup 
de persones de la ciutat que 
explicaran algunes vivències 
d’aquest darrer any. 

TRADICIÓ I FOLKLORE
Des de la Trobada de Gegants, el 
Ball de l’Àliga, els balls regionals, 
el Toc de Corn, les sardanes, els 
castells, el Corndefoc (enguany 

estàtic)… fins a la plantada 
de dracs i bèsties de foc. 

ACTIVITATS FAMILIARS 
Números de circ, màgia, contes,  
música… i molt més. La majoria de  
les activitats seran en espais  
perimetrats, amb controls 
de l’aforament.

RESPONSABILITAT

Compromís comú per 

unes festes responsables, 

igualitàries i lliures 

de sexisme. La teva 

actitud ho és tot.

30



CORNELLÀ INFORMA / CORPUS / Pàgina 17

25 PROPOSTES CULTURALS
Teatre, màgia, humor, exposicions, lectura… 
completen una extensa agenda plena 
d’activitats perquè tothom en pugui gaudir.

ACTIVITATS ESPORTIVES 
Tampoc faltaran les gimcanes, les passejades de descoberta de patrimoni, 
les activitats esportives, etc. Una de les propostes és “Bitxarracus”, una 
mena de gimcana-exposició de simpàtics animalons amb els quals 
us podreu fer fotos, compartir-les a Instagram i guanyar premis.

30  
ESPECTACLES MUSICALS
Orquestres, DJ’s, Corncanta, concerts 
musicals, etc, Totes les activitats 
acabaran a tot estirar a les 22 h, en 
previsió de les restriccions horàries 
que hi pugui haver per la pandèmia. 40  

ACTUACIONS 
ITINERANTS 
Músics, xanquers, tricicles, 
pallassos, i altres actuacions 
itinerants dinamitzaran 
els carrers de la ciutat.

SOLIDARITAT 

També hi haurà lloc per a 

la solidaritat aquests dies 

de festa, en especial envers 

els col·lectius que s’han 

vist més afectats per la crisi 

econòmica i sanitària actual. 

Serà el dissabte 5 de juny, a les 22 h, 
amb el llançament de focs artificials 
des de diferents espais de la ciutat, 
per evitar concentració de persones.

CONSULTA TOTES LES ACTIVITATS DE FESTA MAJOR A L’AGENDA: 

https://agenda.cornella.cat

14

CASTELL DE FOCS
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En pocs dies arriba l’estiu, ja notem l’escalfor i les 
hores de llum conviden a sortir als carrers a gaudir-ne. 
L’agenda del Què Fer també es comença a revolucionar 
i arriba tan carregada de propostes que ho tindreu difícil 
per triar: espectacles familiars, activitats de patrimoni i 
de descoberta de l’entorn, presentacions literàries… 

Estigueu al dia de totes aquestes activitats i molt més, 
subscriviu-vos per rebre el butlletí del Què Fer a Cornellà 
o descarregueu-vos l’APP gratuïta des d’aquest QR:

AVUI SORTIM, ÉS TEMPS  
DE GAUDIR LA CIUTAT 

 www.queferacornella.cat

CORNELLÀ ESCENA
 www.entradescornella.cat
 93 377 02 12 (Ext. 1462)
 Consulteu la web per a descomptes 
especials i abonaments.

L’AUDITORI
 www.auditoricornella.com
 93 474 02 02 (Ext. 1306)
 Consulteu la web per a descomptes 
especials i abonaments.

VENDA D’ENTRADES

Per accedir a aquestes activitats, cal portar la 
mascareta, mantenir la distància de seguretat, 
desinfectar-se les mans i respectar l’aforament. 

EN FAMÍLIA

DIMARTS 25 DE MAIG 
VA DE CONTES: PISTA 
LLIURE, QUE VINC!

 Biblioteca Sant Ildefons  18 h  
 Cal inscripció prèvia  
 Infants a partir de 4 anys

DIVENDRES 28 DE MAIG 
VA DE CONTES: MARRAMIIIAAAOUUU!

 Biblioteca Central  18 h  
 Cal inscripció prèvia  
 Infants a partir de 4 anys

DISSABTE 29 DE MAIG 
EL MÉS PETIT DE TOTS:  
LA MÀGIA DELS CONTES

 Biblioteca Central  18 h  
 Cal inscripció prèvia  
 Infants a partir de 10 mesos i fins a 4 anys

DISSABTE 29 DE MAIG 
CLOENDA DEL CULTURA EN FAMÍLIA: 
HUMANUS COMICUS 

 Escola L’Areny  12 h  Gratuït
CIRC / Espectacle divertit, 
terapèutic i ple d’imaginació. 

VA DE CONTES, A LA XBC
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FINS AL 28 DE MAIG 
PERCEPCIONS 

 Biblioteca Marta Mata 
EXPOSICIÓ / Paqui Rodríguez 
i Yolanda Maroto mostren 
la seva col·lecció de mites, 
llegendes, rodamons i brivalls.

DIJOUS 27 DE MAIG 
“GENT DE CORNELLÀ”, 
LLIBRE DE JOAN TARDÀ 

 L’Auditori  19 h
PRESENTACIÓ / Activitat presencial  
i per streaming:  @avenccornella

 @queferacornella. Per assistir-hi  
presencialment cal inscripció prèvia  
a correu@lavencdecornella.cat

DIMARTS 1 DE JUNY 
“ATLES IL·LUSTRAT JRG“ 

 La Caldereria. La Postindustrial Zona Creativa  19 h
PRESENTACIÓ / Llibre de Jordi Rocosa Girbau. 

DEL 2 DE JUNY AL 25 DE JULIOL 
ENFOC. FOTOGRAFIA A CORNELLÀ. 
L’ANY QUE NO VA SER 

 El Castell
EXPOSICIÓ / Diversos fotògrafs locals mostren la seva 
mirada personal sobre la pandèmia de la Covid-19.

FINS AL 25 DE JULIOL 
DESENTERRANT 
EL SILENCI 

 Museu Palau Mercader
EXPOSICIÓ / Fotografies  
de Sergi Bernal a l’entorn de la figura 
d’Antoni Benaiges, professor de la 
República en una fossa de Burgos.

ATLES IL·LUSTRAT JRG VISITA AL RIU LLOBREGAT

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

DISSABTE 29 DE MAIG 
VIU LA NATURA A CORNELLÀ

 Parc de Rosa Sensat  
 D’11.30 a 13.30 h  

ACTIVITAT FAMILIAR / Contacontes, plantació 
d’espècies biodiverses, històries del tricicle, 
construcció i seguiment de capses nius. 

DIUMENGE 30 DE MAIG 
VIU LA NATURA A CORNELLÀ 

 Jugateca del parc del Canal de la Infanta  
 D’11.30 a 13.30 h

ACTIVITAT FAMILIAR /  
Itinerari autoguiat “Descobreix 
la Natura de Cornellà”, ajudants 
d’ornitòlegs, plantació d’un 
arbre i taller de maquillatge.

 Jugateca del parc de  
Can Mercader  D’11.30 a 13.30 h
ACTIVITAT FAMILIAR / Històries 
de capgrossos i granotes i 
itinerari botànic autoguiat.

DIJOUS 3 DE JUNY 
TORTUGUES MARINES  
A LES NOSTRES PLATGES 

 Videoconferència  18 h
XERRADA / A càrrec del CRAM  
(Centre de Recuperació d’Animals Marins).  
Inscripcions: medi_ambient@aj-cornella.cat 

DISSABTE 5 DE JUNY 
VISITA GUIADA AL RIU LLOBREGAT  

 Verge de Montserrat (passarel·la del riu)  
 10.30 h

ACTIVITAT FAMILIAR / Anellament científic d’ocells. 
Inscripcions: http://ajuntament.cornella.cat/inscripcions

PATRIMONI 
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CULTURA SEGURA
Els patis dels centres educatius de 
la ciutat acolliran representacions 
teatrals, tallers i activitats infantils 
amb aforaments controlats. També 
es reactiva presencialment l’agenda 
cultural de la ciutat (exposicions 
i activitats del patrimoni), i 
s’obriran progressivament altres 
espais i propostes desactivades 
amb motiu de la Covid-19.

PROPOSTES  
AMBIENTALS 
Trobareu activitats ambientals 
relacionades amb la Setmana 
de la Natura, del 24 de maig al 
5 de juny: propostes familiars 
al parc de Rosa Sensat, jugateques al  
parc de Can Mercader i al Canal  
de la Infanta, videoconferències  
i visites guiades al riu. 

Es reprèn la dinamització 
dels carrers sense cotxes els 
caps de setmana, amb diferents 
propostes familiars, com tallers 
de circ o de tricicle, i activitats 
esportives per a joves i infants. 

A CORNELLÀ, MÉS DE 150 
COSES A FER A L’AIRE LLIURE

A poc a poc, la ciutat ha anat 
recuperant la programació habitual 
d’activitats als espais públics i a 
equipaments municipals. L’objectiu 
de l’Ajuntament és impulsar activitats 
segures i controlades que permetin 
que la ciutadania es retrobi amb les 
propostes esportives, lúdiques i de 
lleure anteriors a la pandèmia. Així,  
ha presentat el programa “A Cornellà, 
coses a fer” que incorpora prop 
de 150 activitats de tota mena 
per als mesos de maig i juny. 

SALUT I  
EXERCICI FÍSIC
Es reactiva el programa Vine a  
Fer Esport Salut!, l’oferta d’activitats 
esportives saludables i gratuïtes:  
Ànim 10, Passos a mil, Entrenament 
Corresolidaris, txi-kung per a gent gran, 
etc. Amb monitors i grups reduïts. 

Una de les novetats per 
als joves serà la programació 
d’activitats esportives a la gàbia 
ubicada a la plaça de Sant Ildefons, 
sota la supervisió de monitors 
especialitzats. Tots els dimarts, 
dimecres i dijous, de 17 a 20 h.

Propostes 
relacionades amb 
la cultura, la natura 
i els esports sense 
moure’t de la ciutat

L’aforament és limitat i  
algunes de les activitats  

poden requerir inscripció  
prèvia i restringir-se a grups  

tancats amb antelació.  
Consulteu l’agenda a 

www.cornella.cat
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Aquest ha estat un any escolar molt especial per als nens i nenes que han hagut d’adaptar-se a una 
situació excepcional. Ara, toca pensar en alternatives lúdiques i educatives perquè puguin gaudir d’un 

entorn més distès i fer nous amics i amigues. Les entitats de lleure ja han obert les inscripcions 
per a aquest estiu, amb més de 1.400 places. Totes les activitats estan subjectes a les restriccions 

vigents i garanteixen les mesures de seguretat i d’higiene establertes contra la Covid-19.

DIVERTIR-SE I APRENDRE  
AMB ELS CASALS D’ESTIU

Informa’t de dates i horaris al web municipal  www.cornella.cat

» ALMEDA
» AMPA Escola Dolors Almeda 
93 377 05 05 
ampadolorsalmeda@gmail.com

» AMPA Escola Martinet
93 377 67 54 
martinet.imalleure@gmail.com

» Museu de Matemàtiques  
de Catalunya (MMACA) 
665 233 448 
contacte@mmaca.cat

» L.Academia 
93 474 15 33 
info@lacademiaidiomas.com

» Club Deportivo Almeda 
(Campus esportiu) 
93 597 14 45 
cdalmedaef@gmail.com

» EL PEDRÓ
» CEIJ Mowgli
93 377 06 95  
cijmowgli@esplai.org

» AMPA Escola Sant Miquel
93 376 90 56  
santmiquel.ampa@gmail.com

» AMPA Escola Ignasi Iglesias 
657 646 769  
ampaignasiglesias@gmail.com

» CENTRE
» G.E. Vol i Vol 
93 377 97 66 
esplaivolivol@gmail.com

» AMPA Escola Anselm Clavé 
93 377 43 43 
ampaanselmclave@gmail.com

» AMPA Escola Els Pins  
93 377 42 93 
casalampaelspins@gmail.com

» Assoc. Corncrenata 
(Casal cultural: manualitats  
i teatre) 
93 377 41 85
corncrenata@gmail.com

» FONTSANTA-
FATJÓ
» Societat Coral La Unió  
(Taller musical d’estiu)  
93 480 00 60 
sc.launio@launiodecornella.cat

» AMPA Escola Suris 
93 377 74 57  
ampasuris12@gmail.com

» Citilab (Casal científico-
tecnològic: Experimentalab) 
93 551 06 60

» Club de Futbol Fontsanta-
Fatjó (Campus esportiu) 
661 562 900

» LA GAVARRA
» CEIJ Gavina 
93 375 28 00 
administracio@ceijgavina.org

» AMPA Escola Mediterrània 
608 272 551
ampa.mediterrania@yahoo.es 

» RIERA
» AMPA Escola l’Areny
93 377 61 57  
ampaslareny@hotmail.com

» AMPA Escola Abat Oliba 
93 377 43 78 
ampabatoliba@gmail.com

» SANT ILDEFONS
» Club Infantil i Juvenil 
Sanfeliu-Sant Ildefons
93 338 39 13  
club@sanfeliu-santildefons.org

» AMPA EMEE Virolai 
93 376 31 59  
ampaemeevirolai@hotmail.com

» AMPA Escola Jacint Verdaguer  
93 376 60 79
ampajverdaguer@gmail.com

» AMPA Escola Torre  
de la Miranda 
93 376 08 79  
ampatorremiranda@hotmail.com 

» AMPA Escola Alexandre Galí 
93 376 48 95  
ampatorremiranda@hotmail.com 

CASALS I CAMPUS, BARRI A BARRI

» MIJAC Els Esquirols 
Parròquia Sant Jaume  
(Passatge Dolors Almeda, s/n) 
93 437 93 82 
estmor28@hotmail.com 
mariano_bayon@hotmail.com

» Can Padró 
Diverses entitats
unagostacanpadro@gmail.com

» G.E. Vol i Vol
93 377 97 66 
esplaivolivol@gmail.com

» Club Infantil i Juvenil 
Sanfeliu-Sant Ildefons
93 338 39 13 
club@sanfeliu-santildefons.org

» CEIJ MOWGLI 
93 377 06 95
cijmowgli@esplai.org

COLÒNIES
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–EXPOSICIÓ ITINERANT: CORNELLÀ, MIRADES DE LA PANDÈMIA–
JUNY 2021

El 14 de març es decretava 
l’estat d’alarma: la Covid-19 
va sacsejar el món

Es crea l’Organització 
Municipal Excepcional (OME) 
per protegir les persones

Reforç del servei de neteja  
i desinfecció

Demostracions de solidaritat
Senyalitzacions i seguretat 
als espais públics

Un any després, la ciutat va 
recuperant la normalitat

La desescalada: gaudir 
amb responsabilitat 
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NOU SERVEI D’AUTOPRÉSTEC  
A LES BIBLIOTEQUES DE CORNELLÀ
La Xarxa de Biblioteques de Cornellà 
estrena un nou servei d’autopréstec  
a través de tecnologia RFID (Radio 
Frequency Identification) que permet 
transmetre dades sense fils. El servei, 
subvencionat per la Diputació 
de Barcelona, facilita l’autogestió 
del préstec i les devolucions de 
documents (llibres, revistes, DVDs 
i CDs) i un control de seguretat 
més fiable. L’usuari guanya en 
autonomia, intimitat i reducció del 
temps d’espera. Els punts d’auto-
préstec estan disponibles a les tres 

biblioteques, i la Biblioteca Central 
compta també amb una màquina 
de retorn de documents. Només és 
necessari l’ús del carnet de la biblio-
teca (paper o aplicació Biblioteques 
XBM) perquè els terminals puguin 
realitzar la lectura del codi de barres. 

Actualment, les biblioteques 
mantenen l’aforament limitat a un 
màxim del 50%, i han començat a 
reactivar les activitats presencials. 
Per a més informació, activitats i 
consulta del catàleg, entreu a 
https://biblioteques.cornella.cat/

EDICTE: El Ple Municipal de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2021 
va acordar, entre d’altres, aprovar inicialment el següent 
projecte d’obres:

Aprovar inicialment el PROJECTE DE REURBANITZA-
CIÓ DE L’AV. REPÚBLICA ARGENTINA DES DEL CARRER 
TRAVESSERA FINS LA URB. “PISA” amb un pressupost de 
481.312,68 € (IVA no inclòs) i 582.388,34 € (IVA inclòs).

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’Infor-
mació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, 
per tal que les persones que es considerin interessa-
des 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 al projecte, aquest s’entendrà 
definitivament aprovat.

Notificar el present acord a Transparència per al seu 
coneixement i efectes, i donar publicitat a aquest 
acord en la Seu Electrònica del nostre Ajuntament, 
segons que preveu l’article 5.1 de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

La qual cosa s’informa en la data i amb les signatures 
electròniques que figuren en aquest document.

Cornellà de Llobregat 28 d’abril de 2021

EDICTE: Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 9 d’abril de 2021, s’ha publicat íntegrament la 
modificació núm. 2 de l’Ordenança relativa a la Circu-
lació de vehicles i vianants a la ciutat de Cornellà de 
Llobregat, aprovada inicialment per acord plenari adop-
tat el dia 27 de gener de 2021. La qual cosa es fa pública 
en compliment del que disposa l’article 66.1 del Regla-
ment d’obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Cornellà de Llobregat, 3 de maig de 2021

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de 
data 19 de març de 2021, ha acordat aprovar les 
bases particulars i la corresponent convocatòria per 
a la concessió de subvencions en règim de concur-
rència competitiva per a l’exercici 2021, següents:

PROJECTES DE COOPERACIÓ A LA SOLIDARITAT - 2021

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

Documentació:
Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria 
de subvencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: http://
www.cornella.cat

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

Cornellà de Llobregat 15 d’abril de 2021

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 
9 d’abril de 2021, ha acordat aprovar les bases particu-
lars i la corresponent convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per 
a l’exercici 2021, següents:

SUBVENCIONS DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ 
PER EMPRESES DE PERSONES EN ATUR 2020-2023, 
PROJECTE OCUPA’M (6+6)

El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a l’acord 
d’aprovació de la convocatòria pública per a cadascun 
dels exercicis que abasten les presents Bases Regulado-
res 2020-2023 i es determinaran de la següent manera:

Contractes amb data d’inici anterior a la publicació de la 
convocatòria al DOGC, la sol·licitud es realitzarà com a 
màxim en els 20 dies posteriors a comptar des del següent 
a la publicació de l’extracte de la convocatoria al DOGC.

Contractes iniciats a partir de la data de la publicació de la 
convocatòria al DOGC, la sol·licitud es realitzarà en mes 
següent a l’inici del contracte i com a màxim el 30 de 
setembre de l’exercici corresponent.

Documentació:
Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria 
de subvencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: http://
www.cornella.cat

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

Cornellà de Llobregat 15 d’abril de 2021

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 
de març de 2021, ha acordat aprovar les bases particu-
lars i la corresponent convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per 
a l’exercici 2021, següents:

PROJECTES PER AL FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPOR-
TIVA I PROJECTES PER A LA INICIACIÓ A LA PRÀCTICA 
ESPORTIVA DE COMPETICIÓ EN ESCOLES ESPORTI-
VES A CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L´EXERCICI 
2020-2021

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

Documentació:
Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria 
de subvencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: http://
www.cornella.cat

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

Cornellà de Llobregat 21 d’abril de 2021

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 
16 d’abril de 2021, ha acordat aprovar les bases particu-
lars i la corresponent convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per 
a l’exercici 2021, següents:

PROJECTES DE CARÀCTER JUVENIL, PER A L’EXERCICI 
2021

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

Documentació:

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

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

Cornellà de Llobregat 22 d’abril de 2021

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 
30 d’abril de 2021, ha acordat aprovar les bases particu-
lars i la corresponent convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per 
a l’exercici 2021, següents:

PROJECTES DE CARÀCTER EDUCATIU EN EL TEMPS 
LLIURE INFANTIL I ADOLESCENT EXERCICI 2021.

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

Documentació:
Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria 
de subvencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: http://
www.cornella.cat

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

Cornellà de Llobregat 4 de maig de 2021
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Evidentment que la COVID no ha tingut només efectes físics en 
la població a nivell mundial, també ha tingut efectes devastadors 
a la salut mental de tothom. Segons una enquesta del CIS sobre 
salut mental a la pandèmia, el 15.8% dels enquestats ha tingut 
alguna vegada un o més episodis d’ansietat o pànic i un 23.4% 
ha tingut molta por pel fet de poder morir per COVID19. Més de 
la meitat de les persones s’han sentit molt tristes o deprimides.

La salut mental entre la població més humil, és més fràgil; la 
gent de classe treballadora que predomina al nostre municipi, 
pateix més trastorns mentals que els identificats entre les 
persones de rendes més altes.

A més, segons les dades de la Federació de Salut Mental 
de Catalunya, el suïcidi és la primera causa de mort no 
natural en joves d’entre 15 i 29 anys, un 80% del jovent ha 
expressat malestar o haver empitjorat arran del confinament i 
aproximadament un 60% ha tingut algun tipus d’ansietat. Una 
altra dada per entendre la situació actual durant la pandèmia 
a Catalunya és que l’equip d’assistència psicològica del SEM 
gestionava una mitjana de 2.500 trucades al mes per consultes 
relacionades amb trastorns mentals, aquest volum s’ha duplicat 
durant l’últim any, amb pics de fins a 6.500 trucades mensuals.

Per tot això des de Podemos Cornellà creiem necessari 
sol·licitar al Govern de Catalunya un augment en les 
contractacions de personal per tal de donar una major 
cobertura als usuaris/es que ara es veuen en llargues llistes 
d’espera i facilitar un servei de primeres visites especialitzat en 
trastorns mentals als CAPS.

Demanar a la Generalitat que realitzi un nou Pla integral 
d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions com 
el realitzat a l’Acord del Govern de la Generalitat 215/2010 del 
16 de Novembre, que tingui en compte les afectacions per la 
COVID 19 a la població i que optimitzi i augmenti els recursos 
per tal d’assistir a tota la població de Catalunya. També millorar 
els plans de prevenció de salut mental, els de recolzament 
mutu i de lluita contra l’estigma dels trastorns mentals com el 
programa “Obertament”.

La creació d’un telèfon alternatiu al 061, sense rastre, per 
atendre les trucades relacionades amb la salut mental, davant 
del creixement de sol·licituds d’aquest servei. Dotar als centres 
educatius de la figura de la infermera psiquiàtrica i del psicòleg 
com a entrenadors emocionals. 

Hem de ser conscients que són moltes les persones que 
derivat de la pandèmia i de les conseqüències de la crisi 
provocada per aquesta, es troben amb problemes de depressió 
i d’ansietat entre altres. Volem recordar que tots necessitem 
en algun moment de la nostra vida una atenció psicològica i 
que tenim diferents canals per poder trobar aquesta ajuda com 
el 061 salut respon, al web de gestioemocional.cat, l’atenció 
presencial al nostre CAP.

Contacte: cornelladellobregat@circulospodemos.info

El pasado pleno de abril, nos dejó un momento insólito  
en la política municipal de Cornellà. El PSC dio un paso 
más en su estrategia partidista dentro del gobierno del 
Ayuntamiento. Una estrategia que debería centrarse en la 
búsqueda del interés general, se ha convertido, o ahora 
lo expresan abiertamente, en una estrategia de partido 
donde tan sólo su programa tiene espacio en el consistorio 
municipal. Vamos por partes.

Ciutadans presentamos dos propuestas útiles con el 
objetivo de mejorar la vida de los cornellanenses. La primera 
de ellas, era la propuesta de instalación de un parque fijo 
de seguridad vial. Estos parques son representaciones de 
tramos urbanos que simulan vías, calzadas, señales, etc. 
Son muy útiles para, de forma didáctica y pedagógica, los 
más pequeños, pero también jóvenes, puedan simular una 
conducción por una ciudad. Ante el aumento exponencial 
de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), las ciudades 
se enfrentan a nuevos retos en la movilidad y no basta con 
crear carriles bici, ni legislar mediante ordenanzas. Que este 
conocimiento se facilite desde la infancia y se adquiera el 
aprendizaje mediante prácticas adecuadas, es una buena 
estrategia para promover actitudes cívicas en el uso de los 
VMP y evitar futuros conflictos en la calzada y accidentes,  
que ya se están produciendo en Cornellà. 

Por otra parte, la segunda propuesta solicitaba la 
instalación de grifos automáticos en los lavabos de las 
dependencias e instalaciones municipales, que a pesar de las 
restricciones son usados por una gran cantidad de usuarios. 
A causa del Covid 19 se hace imprescindible la reducción del 
contacto personal, pero también, del lavado de manos. Es por 
este motivo que accionar o tocar superficies que son usadas 
por muchos usuarios, suponen un foco o vector de contagio 
de gran importancia. Pero también, presentamos esta moción 
con la mirada puesta en la sostenibilidad, el ahorro energético 
y el medio ambiente, ya que la instalación de este tipo de 
grifos automáticos supone no desperdiciar ni una gota  
de más de la necesaria de agua, 

En ambas propuestas el PSC votó en contra, con el 
principal motivo de no apoyar ninguna propuesta de 
Ciutadans o de cualquier grupo municipal que represente un 
aumento de gasto, ya que votamos en contra los actuales 
presupuestos. Es decir, propuestas útiles y necesarias para los 
cornellanenses que no se apoyan por cuestiones partidistas. 
Desde Ciutadans consideramos que cuando una moción  
es buena para la ciudadanía, se debe apoyar venga del  
Grupo Municipal que venga. 

LA SALUT MENTAL EN TEMPS  
DE PANDÈMIA

PROPUESTAS ÚTILES  
QUE NO SE APRUEBAN

MARI CARMEN LÓPEZ 
Grup Municipal  
de Podemos

PERE MILLÁN 
Grup Municipal
de C’s



CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 25

Al passat ple del mes d’abril, vam presentar una moció en 
reconeixement del dol gestacional, perinatal i neonatal. 
El partit socialista va ser l’únic que hi va votar en contra, 
impedint la seva aprovació.

Malauradament, són moltes les famílies que perden un 
nadó durant la gestació o les primeres setmanes de vida. 
Aquestes pèrdues, traumàtiques per definició, no tenen el 
reconeixement social ni la validació emocional que mereixen 
i les famílies es troben soles a l’hora d’afrontar aquest dolor. 

A la moció demanàvem un espai de culte comú on les 
famílies puguin recordar i homenatjar els seus nadons, i vam 
defensar que aquest espai s’ubiqués al cementeri per una 
qüestió cultural i perquè és el lloc que pot oferir la intimitat 
necessària. No obstant això, vam emplaçar a l’equip de govern 
a trobar-ne un altre d’adient si ho consideraven oportú.

La creació d’aquests espais ajuden en la prevenció de la 
salut mental de les famílies que passen per aquesta situació 
tan dura i permet a les famílies, que en vulguin fer ús, 
mantenir viu el record i transitar millor el dol per la pèrdua. 
Aquest lloc no requereix una gran inversió: en algunes 
poblacions és una placa, un arbre, un monòlit… També 
demanàvem que es realitzés una cerimònia el 15 d’octubre, 
coincidint amb el dia mundial de la mort gestacional i 
neonatal i oferir estratègies d’acompanyament a les famílies.

El PSC va votar en contra al·legant que no correspon 
a l’Ajuntament fer costat a les persones que passen per 
morts d’aquest tipus. Que aquest paper és únicament de la 
Conselleria de Salut, ja que aquestes pèrdues es produeixen 
en l’àmbit hospitalari i sanitari. Van defensar que es tractava 
d’una moció política, quan és evident que no ho és, i que no 
poden improvisar un espai.

Nosaltres, en cap moment vam establir terminis a la 
creació de l’espai de dol a la nostra moció. Evidentment 
que han d’existir protocols d’actuació en l’àmbit sanitari i 
que els i les professionals que atenen a les famílies han de 
tenir formació específica per ajudar a les famílies en aquests 
moments tan durs, però, i després?

Lamentem que el PSC consideri que aquestes famílies 
no necessiten reconeixement a les seves pèrdues en l’àmbit 
social i més enllà del sanitari. No entenem que no defensin 
la creació d’aquest espai, tan necessari per a les famílies 
afectades. La seva inversió és mínima i els beneficis enormes. 

Esquerra Republicana està presentant aquesta moció 
arreu del territori i, en els altres municipis, els socialistes hi 
estan votant a favor i s’està aprovant per unanimitat a totes les 
poblacions. Malauradament, a Cornellà el PSC vota en contra 
de totes les nostres mocions. Fins i tot quan el que es demana 
és qüestió d’empatia i humanitat.

Los datos recogidos en la última encuesta de satisfacción 
sobre los servicios municipales realizada a la ciudadanía  
de Cornellá nos dan un claro titular: el 89% de sus  
habitantes muestran satisfacción de vivir en el municipio,  
y nos mejoran la nota en cuanto a gestión municipal. En 
https://governobert.cornella.cat, portal de transparencia, podéis 
consultar toda la información y hacer vuestra propia lectura.

Y es que en Cornellá, respondemos, creamos recursos y 
servicios necesarios para afrontar tanto el día a día como  
para abordar el futuro de la ciudadanía.

Por eso, ante la situación actual que estamos viviendo, 
hemos aprobado un nuevo plan de medidas sociales, 
económicas y fiscales para el año 2021 destinadas a hacer 
frente a los efectos de la pandemia de la Covid19, que suma 
cerca de 6 millones de euros. Son medidas para reducir la 
vulnerabilidad social y de ayuda a la dinamización de los 
sectores económicos de proximidad más afectados.

Además, en los últimos meses y de forma continuada, 
hemos desplegado un conjunto de iniciativas para mejorar  
la convivencia en el espacio público, y para dar una respuesta 
clara y contundente ante problemas que para nosotros son 
fundamentales en cuanto a la seguridad.

Así, la Guardia Urbana de manera coordinada con otros 
cuerpos de seguridad ha evitado la ocupación de viviendas por 
parte de mafias, de grupos organizados, porque traen problemas 
de convivencia y de seguridad. El Ayuntamiento ha hecho una 
campaña informativa solicitando la colaboración de la ciudadanía, 
para actuar con todos los cuerpos de seguridad de manera 
transversal con el juzgado, para así conseguir, en seis meses, 
abortar 25 intentos de ocupación, desalojando 10 pisos y locales 
que eran conflictivos o donde se hacían actividades ilícitas.

Dada la proliferación de patinetes, vehículos de movilidad 
personal, se ha regulado la ordenanza para que circulen por 
la calzada. Después de hacer una campaña informativa, la 
Guardia Urbana ha empezado a denunciar las infracciones, 
multando a más de 750 personas hasta la actualidad.

Para garantizar una movilidad segura, a través de la 
aplicación de Seguridad Ciudadana M7, la APP que actualmente 
utilizan más de 20.000 personas, se ha habilitado la “Alerta 
preventiva” de tal manera que se pueden programar avisos de 
alerta en caso de que la persona no llegue al lugar previsto.

Y finalmente, para luchar contra la sensación de 
inseguridad, desde hace años hemos ido incorporando 
cámaras de videovigilancia por toda la ciudad, que están 
centralizadas en las dependencias de la GU.

Como conocéis, estos últimos meses han pasado muchas 
cosas, y como podéis percibir, hemos ido dando respuesta para 
garantizar la buena convivencia y la cohesión social. Seguimos.

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

ESTRELLA COROMINAS
Grup Municipal
d’ERC-AM

CORNELLÀ NO DISPOSARÀ  
D’UN ESPAI DE DOL GESTACIONAL VIVIR Y CONVIVIR EN CORNELLÁ 

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC
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MAIG/ 
JUNY
http://agenda.cornella.cat

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

14, 23 D’ABRIL I 1 DE MAIG, 
MEMÒRIA, PRESENT I FUTUR

Recentment han tingut lloc tres dates importants que volem 
destacar en clau de passat, present i futur:

14 d’abril. En el 90è aniversari de la proclamació de la 
Segona República Espanyola volem reivindicar els valors 
republicans de llibertat, igualtat, fraternitat, justícia social i 
sobirania popular i recordar amb orgull els homes i dones que 
van lluitar per defensar la democràcia al nostre país davant el 
cop d’estat feixista.

L’adveniment de la Segona República va obrir la porta a la 
participació política de les dones, al matrimoni civil o al dret 
al divorci i va comportar grans avenços en diferents matèries 
com educació, cultura o laïcisme, avenços per transformar 
la nostra societat, per defensar les llibertats individuals i 
col·lectives, i per la consecució de la justícia social.

Reivindiquem el passat però pensant en el futur. Defensem 
el dret de la ciutadania a escollir el cap d’Estat. Volem una 
societat sense privilegis, on qualsevol ciutadà o ciutadana, 
provingui de la família que provingui, pugui optar a ser escollit 
per a qualsevol institució, també la de cap d’Estat. El futur  
que volem és d’igualtat. 

23 d’abril; la cultura ens fa lliures. Deia Mercedes Sosa que 
“la cultura es lo único que puede salvar a un pueblo, porque la 
cultura permite ver la miseria y combatirla. Permite distinguir 
lo que se debe cambiar y lo que se debe dejar”. La diada 
de Sant Jordi d’enguany va recuperar certa activitat, però el 
sector cultural segueix patint una situació molt greu. En Comú 
Podem ha reclamat un Pla de Xoc per salvar el sector cultural, 
que impliqui augmentar el pressupost de la Generalitat, un pla 
d’ajudes directes o desplegar el Tiquet Cultural aprovat per 
unanimitat al Parlament i no aplicat fins ara. 

Un exemple més de la necessitat urgent de tenir d’una 
vegada un govern a la Generalitat que canviï de rumb i que 
avanci cap a la protecció de drets socials, laborals i ambientals.

1 de maig, dia dels treballadors i les treballadores. Aquest 
Primer de Maig vam sortir als carrers donant suport a les 
organitzacions sindicals que durant aquest any de pandèmia 
han estat treballant de valent per protegir els drets laborals 
de milers de treballadors i treballadores, especialment de tots 
aquells i aquelles afectades per ERTOs i EROs. Aquesta nova 
crisi no la pot tornar a pagar la classe treballadora, per tornar 
a mantenir els privilegis d’uns pocs. La pandèmia no pot 
aturar les reformes socials i laborals que Espanya necessita 
per combatre la precarietat i inestabilitat laboral. Cal derogar 
la reforma laboral i combatre la temporalitat. A Catalunya és 
també urgent un nou impuls industrial, amb una reconversió 
cap a una indústria més verda, i amb una aposta per la 
formació i per les polítiques actives d’ocupació molt més 
important que fins ara.

COMMEMORACIÓ DEL  
DIA CONTRA LA LGBTIFÒBIA
Des del programa SAI Decolors Cornellà Diversa s’han 
organitzat una sèrie d’activitats amb motiu del Dia 
Internacional contra la LGBTIFÒBIA (17 de maig), que 
s’engloben dins del pla local per a la diversitat sexual i de 
gènere de l’Ajuntament de Cornellà. Entre les activitats 
destacades, hi hauran tallers adreçats a les persones 
joves (creació de pancartes, penjada de banderes…), 
i un acte solidari el divendres 28 de maig, a les 19 h, 
a L’Auditori de Cornellà, amb l’actuació de Barcelona 
Gay Men’s Chorus. L’aportació voluntària és de 2 euros 
i s’ha de reservar l’entrada a: atomasf@aj-cornella.cat

MOSTRA DE PUNTS  
DE LLIBRE 2021 
Més de 400 punts de llibre han estat presentats 
pels infants de les diferents escoles i instituts de 
Cornellà a la Mostra de Punts de Llibre. Enguany, 
la temàtica del dibuix era l’Any internacional de 
les fruites i les verdures. A través d’un vídeo s’han 
donat a conèixer els sis punts guanyadors i alguns 
dels finalistes: https://youtu.be/wTG7gmgHK3o

ÚLTIMES PLACES PER ALS 
TALLERS DEL CIRD 
El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones 
(CIRD) ha continuat la seva programació formativa en 
línia, centrada en perspectiva de gènere i en àmbits 
d’interès per a les dones (autoestima, anglès, literatura, 
música, cures emocionals, passejades de benestar, 
etc). Encara queden places disponibles per participar 
en alguns dels tallers monogràfics de gran interès 
per a les dones del municipi. Per a inscripcions, cal 
trucar al telèfon del CIRD: 93 474 28 41, i/o enviar 
un correu electrònic a: ladona@aj-cornella.cat
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CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Guàrdia Urbana de Cornellà
Rubió i Ors, 65 (Edifici Can Gaya)  
T. 93 377 14 15 (24 h)

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

Descarrega l’APP  
de Seguretat 
Ciutadana

 900 900 120 Atenció 24 h

 112 Emergències

Centre d’Informació  
i Recursos per a les Dones
Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18  
T. 93 474 28 41  
Dilluns a dijous: de 9 a 13  
i de 15.30 a 18.30 h 
Divendres: de 8 a 15 h

ESCOLTA LA TEVA RÀDIO
www.radiocornella.cat

 @radiocornella

BREUS
AULES D’ESTUDI OBERTES
Les aules d’estudi del CC Joan N. 
García-Nieto romandran obertes 
amb cita prèvia fins al 4 de juliol 
(https://bit.ly/aulescornella), només 
dissabtes i diumenges. A més, si teniu 
de 12 a 35 anys, durant la setmana 
podeu accedir al servei de sala d’estudi 
de l’Oficina Jove (Mossèn Andreu, 17).

PÍNDOLES TIC 
Tallers en línia sobre TICs a les biblioteques 
a través de la plataforma virtual Jitsi Meet, 
a les 18.30 h. Pròxims: Lamevasalut, el teu 
espai de salut digital (26 de maig), Control 
parental (31 de maig), Navegar i cercar 
per a principiants (7 de juny), Seguretat a 
Internet (9 de juny). Més informació a: 
https://biblioteques.cornella.cat

FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT
El Punt de Voluntariat de Cornellà 
organitza el curs acreditat i subvencionat 
sobre “Comunicació i assertivitat en 
el voluntariat”, els dies 25, 27 i 28 de 
maig, en format telemàtic. Per a més 
informació: puntvolisol@gmail.com

CAÇAPARAULES
L’Oficina Jove de Cornellà (Mossèn 
Andreu, 17) promou un seguit d’activitats 
lúdiques en català orientades als joves 
que tenen dificultats amb la llengua, 
tots els dimarts durant el curs escolar.

CURSOS A LA FUNDACIÓ  
EL LLINDAR
Fins al 31 de maig estan obertes les 
inscripcions online/presencial per 
formar-se com a: restaurador, imatge 
personal, automoció, fabricació 
digital, ventallers, accés a CFGM i 
Connecta’t. Informa’t: 93 377 31 89 
| 636 25 31 18 | www.elllindar.org

LECTURA: “TOTES LES DONES”
“Totes les dones” parla de totes les dones 
que habiten dins de cadascuna de les 
persones que coneixes… parla de l’essència 
de l’ésser humà… Lectura dramatitzada  
a càrrec de Microcornellateatre, a la  
biblioteca Marta Mata, el 29 de maig, 
a les 12 h, amb inscripció prèvia.

EXPOSICIÓ: QUÈ ÉS EL  
CÀNCER DE CÒLON?
Es tracta d’una exposició on s’explica 
què és, com fer prevenció, quins 
hàbits de salut necessitem, quins 
són els grups de risc, etc. Es pot 
visitar fins al 31 de maig, al passadís 
central del Mercat de Sant Ildefons.

CADA PEDRA AL SEU TEMPS
Itinerari per conèixer diversos testimonis 
històrics que han perdurat fins a 
l’actualitat, el diumenge 30 de maig, a les 
11 h. Sortida des del Castell de Cornellà. 
Cal inscripció prèvia: 93 474 51 35 | 
museumercader@aj-cornella.cat

MARATÓ DE ROCK
Concert de grups de la Factoria Musical, 
en el marc de la Festa Major Corpus 
2021, a l’escola Abat Oliba, el dissabte 
29 de maig, a les 19 h. Hi participen: 
Pequeño Hombre Cohete, Kobe, Luna 
i Media, Doctor Enfermo i 26 Dollars.

HUMANS PER NATURA
Aquest és el tema del XVII Concurs de 
Fotografia Amateur de Medi Ambient, 
amb l’objectiu de fotografiar qualsevol 
bona conducta humana en diferents 
aspectes ambientals. Podeu guanyar 
premis fins a 550 €. Consulteu les 
bases a: https://bit.ly/3vVPv4j

25/05/2021

Va de contes:  
Pista lliure, que vinc!
29/05/2021

Espectacle Humanus 
Comicus
30/05/2021

Itinerari Cada pedra 
al seu temps
01/06/2021

Presentació “Atles 
Il·lustrat” de J. Rocosa
02/06/2021

Exposició “Enfoc” 
al Castell
03/06 a 06/06/2021

Festa Major 
Corpus 2021
09/06/2021

Reparació petits 
electrodomèstics 
a la Re-Parada
10/06/2021

Ioga als parcs 
(gent gran)
13/06/2021

Mercat de pagès  
a Can Mercader
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