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ENTRE TOTS I TOTES HEM DE  
FER EL PRIMER PAS, ENDAVANT

Ahora que parece que vuelven las buenas noticias,  
que las personas contagiadas cada vez son menos 
y las vacunadas, más, es el momento de mirar hacia 
delante con esperanza. Nos ha tocado vivir dos crisis 
muy seguidas y de la misma manera que la ciudad no se 
quedó atrás en 2008, tampoco lo vamos a permitir ahora.

Para ello, hemos implementado un nuevo paquete 
de medidas sociales, económicas y fiscales para 
reducir el impacto de la crisis pandémica. También se 
han puesto en marcha las comisiones de la Agenda 
Social Urbana para Fortalecer la Comunidad (ASUECO) 
para impulsar nuestro municipio, pero más allá de 
estas iniciativas municipales, vosotros/as también 
tenéis que seguir adelante.

Estamos haciendo un esfuerzo en organizar 
actividades lúdicas, deportivas y culturales este verano, 
para volver a salir a la calle, sin miedo, pero con prudencia. 
Ahora es el momento de disfrutar de las Nits d’Estiu, 
de las Nits Insòmnia, de toda la programación de 
nuestros museos, de las actividades que, poco a poco, 
han comenzado a organizar las entidades después de 
más de un año paralizadas por culpa de la Covid-19. 

Ahora es el momento de caminar juntos, 
más cívicos que nunca, siendo muy conscientes 
de lo que nos jugamos. Cornellà sigue adelante 
y tenemos que dar el primer paso. 

Ara que sembla que tornen les bones notícies, que 
les persones contagiades cada vegada són menys i 
les vacunades, més, és el moment de mirar el futur 
amb esperança. Ens ha tocat viure dues crisis molt 
seguides i de la mateixa manera que la ciutat no es va 
quedar enrere el 2008, tampoc ho permetrem ara.

Per a això, hem implementat un nou paquet de 
mesures socials, econòmiques i fiscals per reduir 
l’impacte de la crisi pandèmica. També s’han posat 
en marxa les comissions de l’Agenda Social Urbana 
per Enfortir la Comunitat (ASUECO) per impulsar el 
nostre municipi, però més enllà d’aquestes iniciatives 
municipals, vosaltres també heu de seguir endavant.

Estem fent un esforç per organitzar activitats 
lúdiques, esportives i culturals aquest estiu, per tornar 
a sortir al carrer, sense por, però amb prudència. 
Ara és el moment de gaudir de les Nits d’Estiu, de  
les Nits Insòmnia, de tota la programació dels nostres 
museus, de les activitats que, a poc a poc, han 
començat a organitzar les entitats després de més 
d’un any paralitzades per culpa de la Covid-19.

Ara és el moment de caminar plegats, més cívics 
que mai, molt conscients d’allò que ens hi juguem. 
Cornellà segueix endavant i hem de fer el primer pas.

L’alcalde
Antonio Balmón
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CORNELLÀ ACTIVA LA ALIANZA  
DE CIUDAD PARA FORTALECERSE  
ANTE LA ACTUAL CRISIS

El Ayuntamiento de Cornellà y 
cerca de una cuarentena de agentes 
sociales, además de represen-
tantes del mundo educativo, del 
empresarial, del sindical y de 
partidos políticos de la ciudad, 
firmaron a finales del mes de 
febrero la constitución de la Agenda 
Social Urbana para Fortalecer 
la Comunidad, ASUECO. Esta 
iniciativa es una hoja de ruta 
que engloba los principales ejes 
estratégicos para los próximos diez 
años, con el objetivo de conseguir 
una ciudad cohesionada, viva, 
sostenible, igualitaria e integradora, 

evitando que nadie se quede 
atrás a través de la participación 
activa de toda la población.

El documento marco de la 
agenda aglutina 125 objetivos 
pensados para fortalecer a nuestra 
comunidad con las mayores 
garantías posibles, reduciendo el 
impacto de la crisis pandémica 
sobre la vida social y el futuro 
económico de Cornellà. Con 
la experiencia de los Acuerdos 
Sociales de los años anteriores, se 
han formado tres comisiones de 
trabajo diferentes para coordinar 
las contribuciones aportadas 

por los miembros integrantes y 
avanzar en la consolidación de los 
objetivos fijados por la ASUECO. 

Estas comisiones son: “Cornellà 
Humana y Verde”, en la que se 
abordan temas relacionados con 
la esfera social, la pobreza, la salud, 
la soledad y la vivienda, la sosteni-
bilidad y la calidad ambiental. 
“Cornellà Activa y Emprendedora”, 
con todos los temas relacionados 
con la economía y el trabajo y 
“Cornellà Educadora e Inclusiva”, 
sobre asuntos en materia 
educativa, de integración, de 
civismo y de igualdad de géneros. 

125 objetivos 
para fortalecer 
la ciudad ante la 
crisis pandémica8

125 objetivos para afrontar  
los efectos causados por la pandemia

ejes estratégicos 
fundamentales



—COMISIÓN 1— 
CORNELLÀ HUMANA Y VERDE 
Los participantes centrarán su interés en la lucha contra  
la pobreza y el desempleo, la atención a la gente mayor  
y a personas dependientes, la activación de un plan de 
ayudas económicas y de emergencia social en apoyo 
a los afectados por los estragos de la pandemia, como 
también del Plan de Vivienda municipal —aprobado por 
el pleno del Ayuntamiento— o las actuaciones previstas 
en el programa estratégico “Cornellà Natura” en materia  
ambiental, de sostenibilidad y movilidad.
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—COMISIÓN 2— 
CORNELLÀ EDUCADORA 

E INCLUSIVA 
Partiendo del documento de trabajo planteado a 

instancias de diversas áreas municipales competenciales, 
la comisión ha establecido las líneas de trabajo para 

garantizar una educación de calidad, reduciendo todo 
tipo de brecha que dificulte la cohesión social y favorezca 

la exclusión de personas de la comunidad. También 
se han recogido propuestas para afianzar la igualdad y 

la integración en todos los estadios de la vida local.

—COMISIÓN 3— 
CORNELLÀ ACTIVA  
Y EMPRENDEDORA

Los participantes de este encuentro inicial han sentado las 
bases para poner en marcha nuevas iniciativas orientadas 
a impulsar la actividad económica, tales como la mejora 

de la competitividad y sostenibilidad de las empresas o 
el fomento del empleo, así como concretar actuaciones 

para combatir la exclusión social y favorecer la plena 
integración social. También se han planteado por parte de 

los agentes participantes acciones de apoyo en materia 
de formación de cara a acceder al empleo laboral.

160 personas representantes 
de entidades y organismos, consejos 
sectoriales, AAVV y AMPAs



CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ NATURA / Pàgina 6

MÁS ESPACIOS ABIERTOS  
Y AMABLES PARA  
DISFRUTAR DE LA CIUDAD

El Ayuntamiento de Cornellà está llevando a cabo diferentes proyectos 
urbanísticos, durante 2020-2021, pensados para ofrecer más espacios 
abiertos, más verdes y, en definitiva, más amables para disfrutar de la ciudad. 

Con estos objetivos, el consistorio transformará la avenida República 
Argentina, sumando 220 metros cuadrados a favor de los peatones  
y plantando 27 árboles y 600 especies arbustivas distintas,  
incrementando la biodiversidad de la zona.

Este verano, los parques de Can Mercader, de Rosa Sensat y  
del Canal de la Infanta, por la presencia destacada de vegetación, 
fuentes y elementos generadores de sombra, se convertirán en 
Refugios Climáticos. De esta manera, Cornellà forma parte de una 
prueba piloto de la Red Metropolitana de Refugios Climáticos para 
proporcionar confort térmico en espacios públicos durante los 
días de más calor. El objetivo es aportar espacios de descanso 
y de seguridad, en especial para las personas más vulnerables.

Los parques de Can Mercader, de 
Rosa Sensat y del Canal de la Infanta 
señalizarán como Refugios Climáticos  
los espacios mejor preparados para 
ofrecer temperaturas agradables  
durante los meses de más calor

#CornellàNatura
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SE AMPLÍA 6 MESES MÁS  
LA MORATORIA DE ZBE  
PARA VEHÍCULOS PESADOS
Se ha acordado posponer hasta el 1 de enero de  
2022 la entrada en vigor de la ZBE Rondes BCN  
para los camiones y autocares pequeños y hasta el  
1 de julio de 2022, para autocares y autobuses  
de transporte colectivo.

INFÓRMATE DE CÓMO 
AHORRAR EN LA NUEVA 
FACTURA DE LA LUZ 
Desde el 1 de junio, el sistema de facturación 
en el suministro de luz ha cambiado, afectando 
especialmente a los beneficiaros del Bono Social.  
La OMIC y la Oficina de Eficiencia Energética informan 
de estas modificaciones y aconsejan de los mejores 
mecanismos para ahorrar, fomentando, entre otros 
aspectos, el autoconsumo con energía solar. 

OMIC (Oficina Municipal  
de Información  
al Consumidor)

 Pl. de Lluís Companys, s/n
 93 376 51 51

Oficina de Eficiencia  
Energética

 Edificio Can Mercader  
(parque de Can Mercader)

 93 377 02 12  
(extensión 1220)

ZONA DE 
BAJAS 

EMISIONES  
EN CORNELLÀ

Apostando por el  
transporte sostenible 

Fomento de las  
energías renovables

Si quieres conocer el proyecto Cornellà Natura, visita la página web:  
www.cornella.cat/ca/viure-a-cornella/cornella-natura
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L’Ajuntament de Cornellà posa en marxa durant l’estiu 
la campanya “Cornellà pel civisme” per conscienciar la  
ciutadania de la importància del manteniment i 
respecte dels espais comuns. El servei de neteja viària 
es reforça aquests mesos, sobretot en indrets més 
freqüentats —parcs, places i parcs canins—. A més, 
un equip d’educació cívica format per vuit persones 
recorrerà carrers i places de la ciutat, des del 28 de 
juny i fins al 14 de setembre, entre les 15.15 h i les 
20.45 h. La seva tasca és principalment informativa 
i preventiva, en alerta per si detecten actuacions 
contràries a les pràctiques cíviques o que perjudiquen 
la bona convivència en els espais públics, en especial 
en temes de tinença responsable d’animals de 
companyia, bon ús del mobiliari urbà i dels pipicans, 
gestió de residus domèstics, espais adients per a les 
pràctiques esportives dels més joves, etc. 

Els educadors i educadores repartiran díptics 
informatius sobre diverses campanyes municipals:  
la normativa de circulació per als vehicles de mobilitat 
personal (patinets), la plataforma ciutadana A Prop 
Teu…, i ampolles de plàstic per promoure que les 
persones que passegin els seus gossos segueixin 
la recomanació de ruixar amb aigua els orins dels 
animals per evitar la brutícia i les males olors.

EN MARXA LA CAMPANYA D’ESTIU 
‘CORNELLÀ PEL CIVISME’ 

Els educadors cívics 
contribueixen a preservar 
la convivència en els espais 
públics de la ciutat

#convivència 

#educació 

#civisme
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RECICLAR MÉS I MILLOR
Hem de ser conscients de la necessitat de complir els 
horaris de llençar les escombraries, tant per mantenir 
la ciutat en bones condicions de neteja i salubritat 
com per evitar molèsties i males olors, sobretot amb 
la calor de l’estiu. Cal fer una bona gestió dels residus 
que generem habitualment per contribuir a preservar 
el medi ambient i complir els objectius de la Unió 
Europea: reciclar el 55% per al 2025. Hi ha cinc tipus de 
contenidors per a les principals fraccions de residus:

 Residus urbans (rebuig):  de 20 a 21.30 h

 Residus orgànics:  de 20 a 07 h

  Vidre:  de 08 a 21.30 h

  Cartró i paper:  de 00 a 24 h

  Envasos:  de 00 a 24 h

  Mobles i voluminosos:  de 20 a 21.30 h

QUATRE PATIS OBERTS 
DURANT LES VACANCES
Aquest estiu es reprèn el programa dels Patis Oberts. 
Quatre escoles de la ciutat obren i es dinamitzen els 
seus patis amb l’objectiu de donar opcions lúdiques i 
esportives a infants i joves durant les vacances. La duració 
del programa serà del 28 de juny fins al 10 de setembre, 
en horari de 17 a 20 h, excepte del 31 de juliol al 15 d’agost 
(ambdós inclosos), en què romandran tancats. Els patis 
comptaran amb un monitor/a per dinamitzar i fomentar 
els valors educatius a través del joc i l’exercici físic. Es 
compliran les mesures sanitàries vigents, així com el 
control d’accés i la desinfecció de mans i de material. 

LES ESCOLES PARTICIPANTS:
A partir del 28 de juny obriran els seus patis les escoles:  
L’Areny · Sant Ildefons · Suris · Montserrat

A més, com a novetat, també obriran sense dinamització 
dissabte i diumenge, de 10 a 15 h, els patis de les 
següents escoles: Dolors Almeda, Escola Oficial 
d’Idiomes, L’Areny, Sant Ildefons i Montserrat.

#educació 

LA GAVARRA

EL PEDRÓ
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Pipicans

Correcans

P
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PIPICANS I CORRECANS 
PER AL TEU GOS
A Cornellà disposem d’una vintena de pipicans i  
correcans ubicats als diferents barris (veure plànol).  
Fent ús d’aquests espais contribuïm a la millora 
i la neteja de la ciutat. Tots compartim espais 
comuns i cal afavorir el confort i la convivència. 

#responsabilitat 

C
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DESALOJADOS 10 
PISOS QUE HABÍAN 
SIDO OCUPADOS 
ILEGALMENTE

La Guardia Urbana, con la colaboración de diferentes  
agentes sociales de la ciudad y con la participación 
de las comunidades de vecinos de Cornellà, ha 
incrementado los controles policiales para evitar la 
ocupación ilegal de viviendas por parte de grupos 
organizados. Se trata de mafias que se instalan en pisos  
vacíos, a veces mediante el uso de la fuerza, para 
realquilarlos y obtener un beneficio económico. 

Según datos de la Guardia Urbana, en los últimos meses 
se han producido 16 intentos de ocupación, de los cuales 
10, no se han llegado a consumar y 6, han sido abortados. 

Durante este mismo período de tiempo, ha habido 10  
desalojos de pisos y dos, de naves industriales. La Guardia  

Si detecta un piso en su comunidad 
que lleva tiempo vacío y puede 
ser susceptible de ser ocupado o 
una vivienda ocupada ilegalmente, 
contacte directamente con la 
Guardia Urbana de Cornellà

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
El objetivo común es acabar con estas ocupaciones 
ilegales de pisos en la ciudad y para ello, además de 
los dispositivos policiales, el Ayuntamiento de Cornellà 
ha puesto en marcha una campaña informativa 
entre las comunidades de vecinos para fomentar 
la colaboración ciudadana. En caso de detectar 
movimientos o ruidos sospechosos, se pide que 
se pongan en contacto con la Guardia Urbana.

El contacto con la Guardia Urbana, ya sea a 
través del teléfono o de la app, se realizará siempre 
de manera confidencial y, preferentemente, 
mediante la Unidad de Convivencia.



340 DENUNCIAS 
A PATINETES 
DURANTE 2021
Hasta mayo de 2021, la Guardia Urbana ha impuesto 
340 denuncias a Vehículos de Movilidad Personal 
(VMP) —patinetes, monopatines y plataformas, 
entre otros—. Esto supone un incremento de más 
del doble de casos de los denunciados durante el 
mismo período del año pasado (un total de 147), 
teniendo en cuenta que en ese momento había 
restricciones de movilidad.

Por temática de denuncias, desde que entrara en  
vigor la nueva normativa de circulación, que impide  
circular por las aceras a los VMP, ésta se ha convertido  
en la principal infracción, con 90 casos. Le siguen los  
casos en los que pasean más de una persona en  
estos vehículos unipersonales (79), sin casco (79)  
y de manera temeraria (29).

En estos primeros cinco meses de 2021 también 
se han registrado 18 accidentes en los que han estado 
involucrados este tipo de vehículos. De estos, 7 se  
han producido en el barrio Almeda. 

SI TIENES UN VMP,  
RECUERDA:
»  No se puede circular  

por las aceras

»  Es obligatorio el  
uso de casco

»  Sólo puede circular  
una persona

»  La velocidad máxima  
permitida es  
de 25 km/h
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Urbana, conjuntamente con los Mossos d’Esquadra, 
se ha encargado de la operativa de desocupación 
de tres de estas viviendas y la policía catalana en 
solitario, de otras tres. Además, la Guardia Urbana 
y el Cuerpo Nacional de Policía, tras realizar inves-
tigaciones conjuntas, han desalojado, por orden 
judicial, tres pisos más donde había plantación de 
marihuana y han detenido a sus ocupantes.

La policía local también ha llevado a cabo 88 
intervenciones más relacionadas con ocupaciones 
ilegales, la mayoría, por quejas vecinales. 

GUARDIA URBANA DE CORNELLÀ
 Rubió i Ors, 65
 93 377 14 15
 93 377 16 90

APP DE  
SEGURIDAD
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LA SUPERVIVÈNCIA 
DE LES EMPRESES DEL 
CENTRE D’EMPRESES 
DE PROCORNELLÀ, 
MÉS ALTA QUE LA 
MITJANA PROVINCIAL

El 64,2 % de les empreses creades fa tres anys sota l’assessorament  
del Centre d’Empreses Procornellà es mantenen en funcionament. 
Aquesta és una xifra superior a la de la mitjana de la demarcació  
de Barcelona, que se situa en el 59,9 %. 

De les empreses creades l’any 2017, el 25 % es van quedar 
allotjades en el Centre i en els vivers municipals i, en aquests 
casos, la seva taxa de supervivència és del 81,8 %. 

La taxa de supervivència de les empreses assessorades pel 
servei municipal en els darrers set anys és del 65,6 %, també 
per damunt de la taxa general de la demarcació barcelonina.

EL SERVEI 
REEMPRESA 
SALVA UNA 
TRENTENA DE 
NEGOCIS EN 
DEU ANYS
Des de la posada en marxa del punt 
d’atenció Reempresa de Procornellà, l’any 
2011, s’ha evitat el tancament de més 
d’una trentena d’empreses, salvaguardant 
una seixantena de llocs de treball i 
generant una inversió induïda d’1.3 M 
d’euros. El 2020, des de Reempresa s’han 
salvat 5 pimes, xifra que suposa mantenir 
8 llocs de treball, amb una inversió 
induïda d’aquestes 5 reempreeses d’èxit 
del punt d’atenció local de 107.450 €.

Reempresa és una iniciativa que 
van posar en marxa la patronal Cecot i 
Autoocupació, que ofereix assessorament 
durant tot el procés de transmissió 
de l’empresa, fins a la signatura del 
contracte de compravenda, sense 
cap despesa per a l’usuari/ària.

VOLS CEDIR O REEMPRENDRE  
UN NEGOCI?  
Entra al web www.reempresa.org 

FORMACIÓ PER A EMPRENEDORS/ES 
El Centre d’Empreses Procornellà ofereix regularment formació 
i assessorament a les persones que volen iniciar una activitat 
empresarial. La seva oferta de cursos, tallers i xerrades és variada  
i s’adapta a les necessitats d’aquest col·lectiu. Actualment,  
es porten a terme en modalitat telemàtica. Tota aquesta 
informació la trobareu a la seva pàgina web. 

VOLS REBRE ASSESSORAMENT  
DEL CENTRE D’EMPRESES PROCORNELLÀ?  
Contacta per mitjà de www.centreempresesprocornella.cat  
o trucant al 93 474 80 42



CORNELLÀ INFORMA / ECONOMIA / TRANSPARÈNCIA / Pàgina 13

REVALIDAT 6 VEGADES

El programa d’acceleració 
d’Startups Cornellà Open Future ha 
obert una nova convocatòria en la 
recerca de projectes tecnològics 
i/o innovadors que fomentin la 
innovació en el conjunt de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

Aquesta és la sisenda edició 
d’aquest programa, promogut per 
Open Innovation, SLU (Telefònica) 
i per l’Ajuntament de Cornellà 
a través del Centre d’Empreses 
Procornellà, adreçat a persones 
(físiques o jurídiques) que tinguin 

un projecte de base digital o 
tecnològica, que disposin d’un 
producte o servei mínim viable 
(MVP) i que tinguin domicili social, 
fiscal o centre d’activitat actual o 
futura en algun municipi de la zona 
metropolitana de Barcelona. Del 
total d’inscrits, es farà una selecció 
d’un mínim de 5 i un màxim de 10. 
El programa començarà el 14 de 
setembre fins al 14 de desembre i 
la llista de projectes seleccionats 
es publicarà el 21 de juliol. 

OBERTA UNA NOVA CONVOCATÒRIA 
DEL CORNELLÀ OPEN FUTURE  

PER A STARTUPS

EL WEB 
MUNICIPAL 
REVALIDA  
EL SEGELL 
INFOPARTICIPA
L’Ajuntament de Cornellà ha revalidat el Segell 
Infoparticipa per la qualitat i transparència del 
web municipal per sisena vegada consecutiva. 
Aquest distintiu l’atorga el Laboratori de Periodisme 
i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i és el màxim 
reconeixement a la qualitat i a la transparència de la 
comunicació local pública en els webs municipals.

Les inscripcions estaran obertes  
fins al 30 de juny a través del web  
cornella.openfuture.org



La Universitat d’Estiu de les Dones  
organitza enguany una jornada 
única titulada “Generant coneixement 
des d’una perspectiva de gènere i 
feminista”. Serà el 6 de juliol, de 9 h 
a 13.30 h, al Citilab. Per segon any 
consecutiu i a causa de la situació 
de pandèmia, que encara continua, 
s’ha decidit desenvolupar aquesta 
miniedició de la Universitat d’Estiu 
de les Dones, emmarcada també 
dins d’Els Juliols de la Universitat 

de Barcelona, amb la voluntat de 
seguir generant coneixement amb 
perspectiva de gènere i visibilitzant 
el paper de les dones al llarg de la 
història. L’aforament serà limitat i 
cal fer reserva de places a través 
del CIRD. Hi participaran, entre 
altres, Mar Serna, magistrada de 
l’Audiència de Barcelona i sòcia 
fundadora de la Asociación de 
Mujeres Juezas de España; i  
M. Àngels Cabré, escriptora 

i directora de l’Observatori 
Cultural de Gènere. 

FORMACIÓ AL CIRD
L’Ajuntament de Cornellà 
desenvolupa diferents activitats 
adreçades a la formació de les 
cornellanenques de cara al darrer 
trimestre de 2021. A través del 
Centre d’Informació i Recursos per 
a les Dones (CIRD), s’han programat 
un seguit de cursos i de tallers, de 
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EL 6 DE JULIOL, UNIVERSITAT 
D’ESTIU DE LES DONES AL CITILAB

 
RESERVA  

DE PLACES  
I PREINSCRIPCIONS:
CENTRE D’INFORMACIÓ  

I RECURSOS PER A  
LES DONES (CIRD)

 93 474 28 41 
 ladona@aj-cornella.cat 
 Mn. Jacint Verdaguer,  

16-18

@igualtatcornella 

CURSOS

» MÚSICA, ESPIRITUALITAT  
I ESOTERISME  

 Inici: setembre  
 Domènec González  

de la Rubia, compositor

» ENFOCA’T, ESTIMA’T  
 Inici: octubre  
 Antònia Guerrero, psicòloga

» KIT D’ANGLÈS PER A DONES 
VIATGERES 

 Inici: octubre  
 Escola Oficial d’Idiomes

» QUIEN BIEN TE QUIERE,  
TE HARÁ VOLAR 

 Inici: octubre  
 Adrià Ruiz, psicòleg i terapeuta

L’OFERTA DEL 
CIRD PER AL 4t 
TRIMESTRE  
DE 2021
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El Centre d’Informació 
i Recursos per a 

les Dones també 
organitza altres cursos 

i tallers durant el darrer 
trimestre de 2021

dilluns a divendres, que mantindran 
la metodologia en línia. Aquests 
ofereixen formació, principalment 
en temàtiques de creixement 
personal, cultural i de salut. Tots 
aquests cursos s’imparteixen des 
de la perspectiva de gènere i són 
totalment gratuïts. Les preinscrip-
cions s’han de formalitzar entre el 15 
de juny i el 15 de setembre al CIRD. 

A més, es portaran a terme 
els espais de “Les Tardes de les 

Dones”, un programa cultural i 
formatiu obert a tota la ciutadania 
i que durant el tercer trimestre es 
dedicarà a l’òpera; “A peu de casa: 
passejades de benestar”, recorreguts 
guiats per Cornellà amb grups 
reduïts d’acord amb les actuals 
restriccions sanitàries, i “Grup de 
Suport Psicològic”, que té l’objectiu 
d’intercanviar experiències 
entre les mateixes dones.

» MONOGRÀFIC SOBRE 
PROGRAMACIÓ 
NEUROLINGÜÍSTICA 

 Inici: octubre  
 Ana Alcántara, terapeuta

» AUTOCURA PER A 
TREBALLADORES DE LA LLAR  

 Inici: octubre  
 Diputació de Barcelona

PROGRAMES

» GRUP DE SUPORT PSICOLÒGIC  
A través del Centre d’Higiene 
Mental de Cornellà

» A PEU DE CASA:  
PASSEJADES DE BENESTAR  

 Inici: setembre 
 Dimecres d’11 h a 12.30 h 
 Une tu creatividad Cornellà

» TARDES D’ÒPERA  
 Inici: octubre 
 Dijous a les 17 h 
 Marcel Gorgori
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4t B DE PRIMÀRIA DEL SAMC  
REP EL PREMI PILARÍN BAYÉS 

L’INSTITUT ESTEVE 
TERRADAS, PREMIAT

L’Institut Esteve Terradas ha rebut 
recentment dos premis. D’una 
banda, el centre ha estat guardonat 
en la segona edició dels Premis 
#FPCAT a les bones pràctiques en el 
camp de la Formació Professional, 
corresponent a l’any 2020, en la 
categoria de centres que imparteixen 
FP inicial o ocupacional. Pel que 
fa a la categoria de trajectòries 
individuals, s’ha fet una menció 
especial a M. Carmen Brito, 
professora de l’Esteve Terradas.

I d’altra banda, l’Esteve 
Terradas també ha rebut el Premi 
Xavier Batlle i Reconeixement 
d’Excel·lència a l’Educació 2020 

amb el seu projecte d’innovació 
de Coeducació, de manera 
compartida per empat amb l’Institut 
Comte de Rius de Tarragona. 

Moment del lliurament del guardó al centre de secundària de Cornellà.

El Citilab ha obert les inscripcions per accedir a la nova edició del 
Tecnoestiu, el seu casal centrat en l’aprenentatge de les noves tecnologies 
des d’una perspectiva creativa i divertida per a infants a partir dels 6 anys. 
L’activitat es durà a terme del 28 de juny al 23 de juliol i la demanda  
de places s’ha de formalitzar a través del correu electrònic  
inscripcio@e-citilab.eu 

De la mateixa manera, el Citilab ha ampliat l’horari del servei d’aules 
d’estudi fins al 30 de juliol, amb motiu de la campanya d’exàmens. Per tant, 
totes les persones que tinguin el carnet de Citilaber i facin reserva prèvia 
poden accedir a l’Opensurf i a les aules d’estudi de dilluns a dissabte, de 8 a 
22 h (exceptuant els dies festius), seguint indicacions sanitàries de seguretat.

També hi ha previstes diferents activitats. Consulta l’agenda a citilab.eu

—DEL 28 DE JUNY AL 23 DE JULIOL—

TORNA EL TECNOESTIU AL CITILAB

Els alumnes de 4t B de l’escola Sant Antoni Maria Claret 
(SAMC) han rebut el Premi Pilarín Bayés en la categoria 
de cicle mitjà. Es tracta d’un certamen de contes escrits 
per nens i nenes que enguany ha arribat a la divuitena 
edició —la més participativa de la seva història— i que 
s’ha centrat en parlar dels mesos de confinament des 
de diferents perspectives, però, en general, posant en 
valor la solidaritat i l’excepcionalitat del moment. 
Aquest guardó l’atorga l’Obra Social de Sant Joan  
de Déu i l’Editorial Mediterrània. 



ACTIVIDADES 
AL AIRE LIBRE 
PARA JÓVENES Y 
ADOLESCENTES
Después de un largo periodo de restricciones para la organización  
de actividades presenciales a causa de la pandemia, el Ayuntamiento  
de Cornellà, junto con algunas de las entidades de la ciudad (Esplai 
Fontsanta, CIJ Sanfeliu-Sant Ildefons, Castellers de Cornellà i 
Foment de la Cultura Popular), pone en marcha un proyecto 
socioeducativo para dar respuesta a las necesidades lúdicas y 
deportivas de los más jóvenes (de entre 12 y 21 años) durante las 
vacaciones escolares, del 28 de junio hasta el 30 de julio.

Las actividades se realizarán en horario de tarde, de 18 a 20 horas,  
de manera simultánea en diferentes espacios del municipio: plazas,  
jaulas deportivas, parque de calistenia y skate park. Se han programado  
talleres de circo, parkour, grafiti, yoga, zumba, estampación de 
camisetas y totebags, magia, torneo de fútbol y vóley, habilidades 
con skate y scooter, rap, entrenamiento funcional, boxeo… Se trata  
de ofrecer una oferta adecuada a los intereses del colectivo juvenil,  
cumpliendo con todas las medidas de seguridad. 

También se llevarán a cabo talleres en la Oficina Jove para 
aprender lengua de signos, teatro de improvisación, juegos de 
mesa y gamificación. 

NITS 
INSÒMNIA, 
PRESENCIAL 
EN JULIO

El programa de las Nits Insòmnia vuelve 
de forma presencial y por primera vez 
en el mes de julio, los viernes y sábados 
de 21.30 a 23.30 h, con actividades 
deportivas, manualidades y yincanas que 
se realizarán preferentemente al aire libre. 
Una vez finalizadas las restricciones de 
movilidad nocturna, se pretende recuperar 
la presencialidad del proyecto de ocio y 
tiempo libre y favorecer la socialización de 
las personas jóvenes en espacios donde las 
precauciones sanitarias estén garantizadas. 
Ya están abiertas las inscripciones para 
los talleres de Torneo Catán, Calistenia, 
Pádel, Safari fotográfico, Escape Room, 
Taller de DJ, Macramé, baloncesto, etc

Las actividades requieren inscripción 
previa. Podéis seguir toda la información en 
la web www.cornella.cat y a través del IG  
@nitsinsomnia o por whatsapp: 669 98 95 01.

Oficina Jove de Cornellà (antes CRAJ)
 Mossèn Andreu, 17
 669 98 95 01
  cornellajove@aj-cornella.cat
  Lunes, miércoles y jueves, de 16 a 21 h. 
Martes y viernes, de 10 a 14 h

 Cerrado del 9 al 20 de agosto

Nits Insòmnia  

suma ya 14 ediciones
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L’arribada de l’estiu ens motiva per sortir de casa, passejar, 
gaudir de les estones de parc i dels dies llargs, descobrint 
els parcs i places encara florits. Les bones dades sanitàries 
també ens animen a començar a compartir, però encara 
amb prudència. Per tot plegat, l’agenda del Què Fer 
també comença a carregar-se de propostes. 

Si no us voleu perdre res de l’agenda d’activitats locals, us 
podeu subscriure al butlletí del Què Fer a Cornellà. També 
us podeu descarregar l’APP gratuïta des d’aquest QR: 

ARRIBA L’ESTIU, 
ÉS MOMENT 
DE GAUDIR DE 
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. 

EXPOSICIONS

FINS AL 30 DE JUNY 
CORNELLÀ: MIRADES DE LA PANDÈMIA. 
DEL SILENCI A LA SOLIDARITAT

 Plaça d’Europa

Mostra itinerant que recull imatges de la 
ciutat durant la pandèmia i les mostres 
de solidaritat que se’n van derivar.

FINS AL 23 DE JULIOL 
ABDÓ MARTÍ (2021)

 Espai d’Art Moritz 
Exposició de l’artista cornellanenc, repassant la seva 
trajectòria en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals. 

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

 El Castell 
Diversos fotògrafs locals plasmen els efectes de la 
pandèmia a la ciutat a través de les seves instantànies.

FINS AL 25 DE JULIOL 
DESENTERRANT 
EL SILENCI 

 Museu Palau Mercader
Reconstrucció de la trajectòria del 
professor català Antoni Benaiges, 
afusellat i exhumat de la fossa 
de la Pedraja l’estiu de 2010.

EXPOSICIÓ: ‘ENFOC. FOTOGRAFIA A CORNELLÀ.  
L’ANY QUE NO VA SER’
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DISSABTE 19 DE JUNY 
SOLSTICI D’ESTIU 

 Pati del local dels Castellers  
i La Caldereria  18 h 
Tallers infantils, sopar i castells 
de focs per celebrar l’arribada 
de l’estiu. Consulteu la forma 

d’accés i la reserva d’assistència a les xarxes socials del 
@queferacornella, @culturacornella i @diablescornella

DIUMENGE 27 DE JUNY 
VISITA GUIADA A LA PLANTA NOBLE 
DEL MUSEU PALAU MERCADER 

 Museu Palau Mercader  11 h i 12 h (2 sessions)
Visita comentada sobre la història de la finca Mercader.

DIUMENGE 4 DE JULIOL 
SONA, SONA LA PIANOLA 

 Museu Palau Mercader 
 D’11.15 a 13.15 h

Podreu sentir una pianola 
autèntica a càrrec de 
Josep Domènech.

EN FAMÍLIA 

DIMECRES 16 DE JUNY 
TALLER DE POSTALS D’ESTIU

 Biblioteca Marta Mata  18 h  
Cada participant crearà des de zero un parell  
de postals originals sobre l’estiu. 
Cal inscripció prèvia a través de la Biblioteca Marta Mata 

DIUMENGE 20 DE JUNY 
TOP SECRET. EL MISTERI 
DE CAN MERCADER 

 Museu Palau Mercader  11.15 h
Haureu de resoldre un misteri que gira 
entorn de la comtessa de Bell-lloc.

FINS AL 30 DE JUNY 
CONCURS DE DIBUIX  
SOBRE CRIATURES MARINES 

 Biblioteca Sant Ildefons
Els infants fins a 12 anys poden participar en aquest 
certamen de dibuix sobre animals que viuen al mar,  
en relació amb la commemoració  
del Dia dels Oceans.

ACTIVITATS 

DIUMENGE 27 DE JUNY 
DONES DE CORNELLÀ.  
UN ITINERARI HISTÒRIC 

 Punt de trobada: el Castell  11 h 
Recorregut històric per la ciutat per 
conèixer les cornellanenques que han 
participat en l’evolució de Cornellà.

ITINERARIS DIUMENGE 4 DE JULIOL 
UNA PASSEJADA  
PEL JARDÍ ROMÀNTIC 

 Punt de trobada: Museu Palau Mercader 
 11 h 

Comprovar com l’art, la història, el 
lleure i la botànica conflueixen en els 
jardins de Can Mercader, amb una 
volta final pel parc des del trenet. 

VISITA GUIADA A LA PLANTA NOBLE 
DEL MUSEU PALAU MERCADER

DONES DE CORNELLÀ. UN ITINERARI HISTÒRIC 



DIVENDRES 2 DE JULIOL 
PRESENTACIÓ DEL CD  
’LES VEUS DE 
CORNELLÀ 2019’ 

 Auditori de Sant Ildefons  19 h 
Entrada lliure amb reserva prèvia a  
cultura@aj-cornella.cat

DISSABTE 3 DE JULIOL 

‘COBLA MARICEL. 
CATALUNYA, TERRA 
DE CANTS’, D’AMICS 
DE LA SARDANA 

 Sala Ramon Romagosa  19 h

CONCERT: ‘ABBA  
THE NEW EXPERIENCE’ 

 Plaça de La Caldereria  22 h

DIJOUS 8 DE JULIOL 
CONCERT DE BANUS DUO 
(MÚSICA CLÀSSICA I 
CONTEMPORÀNIA)

 El Castell  22 h 
L’assistència és amb reserva prèvia 
a través de cultura@aj-cornella.cat 

DIVENDRES 9 DE JULIOL 
ESPECTACLE DE  
FEM IMPRO

 Plaça del Pallars  20.30 h

LES NITS D’ESTIU 2021

DIVENDRES 9 DE JULIOL 
CINEMA A LA FRESCA:  
‘PADRE NO HAY 
MÁS QUE UNO’

 Plaça de Catalunya  22 h 
Comèdia. 

DISSABTE 10 DE JULIOL 

TEATRE:  
‘NO CAL ANAR A L’HAVANA’ 

 Pati de l’escola L’Areny  22 h

CONCERT DE  
SENYOR OCA (HIP HOP) 

 La Caldereria  22 h

DIJOUS 15 DE JULIOL 
SLAM D’UNA NIT D’ESTIU 
(ESCENIFICACIÓ POÈTICA) 

 El Castell  22 h 
L’assistència és amb reserva prèvia a  
cultura@aj-cornella.cat

DIVENDRES 16 DE JULIOL 

CINEMA A LA FRESCA:  
‘TERRA WILLY. PLANETA 
DESCONOCIDO’

 Plaça de Catalunya  22 h 
Animació en català.

ESPECTACLE MOVIE BAND
 Davant de Can Vallhonrat  22 h 

Música de versions tocades 
sobre imatges de pel·lícules.
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Aquest juliol, gaudeix d’aquestes activitats  
a l’aire lliure per viure l’estiu amb cultura

DISSABTE 17 DE JULIOL 
CONCERT DE DAVID ROS 

 Plaça de La Caldereria  22 h

DIJOUS 22 DE JULIOL 
CONCERT LÍRIC 

 El Castell  22 h 
Per assistir, cal reserva prèvia a  
museumercader@aj-cornella.cat

DIVENDRES 23 DE JULIOL 

FLAMENCO BOOGIE 
PROJECT (FLAMENC)

 Plaça de Carles Navales  
 20.30 h

CINEMA A LA FRESCA:  
‘JOKER’

 Plaça de Catalunya  22 h 
Drama.

DISSABTE 24 DE JULIOL  
CONCERT DE LA OTRA 
(CANÇÓ D’AUTORA) 

 Plaça de La Caldereria  22 h

* Totes aquestes activitats es 
portaran a terme respectant les 
normes antiCovid vigents. 



Us deixem un recull d’imatges de la passada 
Festa Major de Cornellà. Un Corpus amb molta 
participació i responsabilitat, que ha servit per 
recuperar la presencialitat i la il·lusió a la ciutat. 

–CORPUS’21–

1. Pregó del Corpus’21
2. Activitats familiars
3. El Toc de Corn no s’atura
4. Cercaviles
5. La festa galega de l’A.C.G. 

Rosalía de Castro

6. Animació pels carrers
7. Actuacions en directe
8. Castell de focs

2

1

7

5 6

3
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A PARTIR DEL 17 DE JUNY, 
GAUDEIX DE LES PISCINES 
EXTERIORS DE CORNELLÀ
Amb l’arribada de la temporada 
estival, també obren les piscines 
exteriors de la ciutat. Les del Parc 
Esportiu Llobregat (PELL), fins al  
31 d’agost; i les del Complex 
Aquàtic de Can Mercader,  
fins al 12 de setembre.

Aquest any, també cal reservar 
la cita a través de la pàgina web 
www.parcesportiullobregat.com.  
La finalitat és respectar els afora-
ments que dicten les autoritats sani-
tàries. L’horari de les piscines serà de 
dilluns a diumenge, de 10.30 a 19.30 h, 

en dos torns: de 10.30 a 14.45 h  
i de 15.15 a 19.30 h. 

També, igual que va passar l’any 
passat, les tarifes són reduïdes i el 
preu per persona i torn escollit és 
de 2,10 € (els infants d’entre 0 a  
5 anys tenen entrada gratuïta).

El Club Basket Almeda ha assolit una fita històrica 
amb els seus equips femenins aconseguint, el passat 
mes de maig, el títol de campiones de Catalunya en 
categoria Júnior i de subcampiones de Catalunya 
en categoria Infantil. Els dos equips queden, a més a 
més, classificats directament per disputar els campionats 
d’Espanya de clubs, on intentaran emportar-se el 
títol nacional de les seves respectives categories.

El club, situat al barri d’Almeda, celebra aquest 
any el seu 50è aniversari i, malgrat la complexa 
situació epidemiològica, ha aconseguit un èxit històric 
amb aquests títols, que, sumats al seu palmarès, 
el consoliden com una de les millors pedreres de 
Catalunya en bàsquet femení, situat al capdamunt del 
rànquing de la Federación Española de Baloncesto.

FITA HISTÒRICA PER AL  
CLUB BASKET ALMEDA

El Júnior del Club Basket Almeda amb el títol de 
campiones de Catalunya / Fotografia de Xavier Bertral

Recorda:  www.parcesportiullobregat.com per reservar el teu bany!
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EDICTE: La Junta de Govern Local de l’Ajunta-
ment de Cornellà de Llobregat, en sessió cele-
brada el dia 14 de maig de 2021, va acordar entre 
d’altres, aprovar inicialment el projecte d’obres 
anomenat “Adequació dels patis de l’Escola Suris – 
Fase I” amb un pressupost estimat de 44.154,06 €  
(IVA no inclòs) i de 53.426.41 € (IVA inclòs).

Sotmetre l’aprovació dels esmentats projectes a 
informació pública mitjançant inserció d’edicte 
al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de  

la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta 
dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal i al 
Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les 
persones que es considerin interessades puguin 
efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeri-
ments que estimin convenients.

Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin 
presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeri-
ments que suposin modificacions als projectes, 
aquests s’entendran definitivament aprovats.

Cornellà de Llobregat, a data de 19 de maig de 2021.

EDICTE: El Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llo-
bregat, en sessió celebrada el dia 26 de maig de 2021, 
va acordar entre d’altres, aprovar inicialment el pro-
jecte d’obres anomenat “Millores de la zona de jocs 

infantils del Carrer Campfaso de Cornellà de Llo-
bregat” amb un pressupost estimat de 133.520,10 €  
(IVA no inclòs) i de 161.559,32 € (IVA inclòs).

Sotmetre l’aprovació dels esmentats projectes a infor-
mació 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 But-
lletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la 
Corporació, per tal que les persones que es considerin 
interessades puguin efectuar les al·legacions, reclama-
cions i/o suggeriments que estimin convenients.

Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin 
presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments 
que suposin modificacions als projectes, aquests 
s’entendran definitivament aprovats.

Cornellà de Llobregat, a data de 28 de maig de 2021.

El programa “Nostra Dansa” de 
Ràdio Cornellà ha rebut el Premi 
als Mitjans de Comunicació de 
la Capital de la Sardana, que es 
lliurarà a Sant Feliu de Guíxols 
el desembre d’aquest 2021. 

Aquest espai, que s’emet 
el dissabte de 9 h a 11 h, està 
especialitzat en la música de 

sardanes i de cobla. Setmanalment, 
informa sobre els concerts i les 
ballades que hi ha a Cornellà, al 
Baix Llobregat i arreu de Catalunya, 
formant part de la xarxa de 
ràdios locals que organitzen el 
concurs “La Sardana de l’Any”.

El programa va començar 
l’any 1982, impulsat per l’entitat 

Amics de la Sardana, quan 
aleshores la ràdio estava ubicada 
a Can Mercader. Avui dia, és el 
programa més antic de Ràdio 
Cornellà que continua en emissió. 
Actualment, el seu conductor és 
Roger Marín i els col·laboradors, 
Laia Díez i Roger Cunill.

PREMIAT EL PROGRAMA DE SARDANES  
DE RÀDIO CORNELLÀ

FELICITATS PEL 
CENTENARI!

Per molts anys al cornellanenc  
Marcos Estrada, que el 8 de maig ha  

celebrat el seu 100è aniversari! Marcos Estrada Guallar  
(08/05/2021)
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Podemos Cornellà hem presentat una moció amb En Comú 
Movem realitzada amb les aportacions de l’Àrea de Sanitat 
de Podem Catalunya per a que l’atenció bucodental no 
depengui dels ingressos de la ciutadania. Aquesta moció 
sorgeix del compromís que tenim com a Grup Polític en 
municipis com a Barcelona, on existeix el servei dental gratuït 
per persones vulnerables, al Govern de l’Estat, a través de 
l’acord de govern entre Unidas Podemos i PSOE que inclou la 
salut bucodental al Sistema Nacional de Salut, i al Parlament 
de Catalunya on el grup En comú Podem vam aportar la 
Llei 12/2020 de salut bucodental aprovada al setembre de 
l’any passat. Aquesta llei contempla la implantació del PADI 
(Programa d’Atenció Dental Infantil) dels 7 als 16 anys i a 
persones en situació de vulnerabilitat. Ampliar-la a la resta 
de la ciutadania és molt important per a resoldre una de 
tantes febleses del sistema sanitari públic. Des de la nostra 
organització estem intentant fer pressió des dels municipis 
perquè tingui el màxim suport.

Hem plantejat a l’Ajuntament la necessitat d’aplicació 
de la Llei 12/2020 al més aviat possible, amb els recursos 
i professionals necessaris dins d’unes condicions dignes. 
Cornellà necessita que l’atenció bucodental de la ciutadania 
estigui coberta i que no sigui un negoci, amb la salut no s’hi 
juga. En un moment com l’actual, on estem patint greus 
conseqüències econòmiques, no podem prescindir de la 
salut bucodental per no poder-la pagar. Aquesta llei preveu la 
necessitat d’ampliar els serveis de l’Institut Català de la Salut 
cap a la universalitat de l’atenció odontològica. 

Diversos estudis han demostrat que les càries i la malaltia 
periodontal castiguen molt més als sectors amb menys 
recursos, i entre ells, a persones a l’atur i a persones migrants. 
Cal tenir en compte també, que la salut bucal és un aspecte 
integral de la salut en general i que redundaria en benefici 
dels costos que ocasionen altres malalties. Això demostra 
com els factors socials són molt importants en la salut, creant 
grans desigualtats, exclusió i falta d’equitat.

La falta d’aquest servei en la seguretat social i els alts 
costos de l’atenció privada, ha facilitat la proliferació de 
cadenes de clíniques amb una fórmula basada en publicitat 
agressiva i baixos preus, sovint amb serveis de mala qualitat, 
escàndols i fraus, donant entrada als fons voltors que 
especulen amb la salut.

A Cornellà creiem necessàries polítiques que garanteixin  
la seguretat i l’atenció bucodental per a poder prevenir futures 
malalties, i sobretot, aquelles polítiques que no condicionin 
l’accés al servei segons el nivell adquisitiu de la població. 
Som una ciutat amb població treballadora i per tant, l’atenció 
bucodental no s’ha de presentar com un privilegi d’uns 
quants, sinó com un dret de i per a tothom. 

Ens trobaràs a Mossèn Andreu 21. Tel 679 52 09 32

En Ciutadans venimos expresando la oportunidad histórica 
que significan los Fondos Europeos que se han puesto en 
marcha por parte de la Unión Europea con el objetivo de 
mitigar el impacto económico y social de la emergencia 
sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19. Una 
oportunidad en forma de un paquete de recuperación nunca 
visto, que sin embargo, no significa un cheque en blanco con 
el cuál gastar sin control por parte de las diferentes. Por ello, 
presentamos una moción para crear una Mesa de Evaluación 
Local de proyectos municipales financiados con los fondos 
europeos del programa REACT-UE.

Una herramienta de este tipo es indispensable para 
favorecer una ejecución transparente y eficaz de los recursos 
y evitar su uso partidista. Además de hacer un seguimiento 
en la implantación, evaluación y del impacto posterior y 
asegurar así, una rentabilidad social y económica de los 
proyectos ejecutados.

Nuestra moción solicitaba que la evaluación de dichos 
proyectos municipales se basara en criterios objetivos, 
medibles y transparentes en la elección y ejecución de los 
futuros proyectos para Cornellà financiados con fondos 
REACT-UE. 

Otro hecho destacable es que en nuestra propuesta, la 
Mesa de Evaluación contaría con miembros del equipo de 
gobierno responsables de la gestión de los fondos europeos, 
los partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento, 
así como profesionales de la sociedad civil y empresarial 
de Cornellà que están presentes en el Consejo de Ciudad y 
firmantes del pacto de ciudad ASUECO.

Agradecemos el apoyo del resto de grupos de la oposición 
pero lamentablemente el equipo de gobierno de PSC y En 
Comú votó en contra y nuestra propuesta quedó rechazada.

Por otro lado, gracias a la iniciativa de Ciutadans, Cornellà 
va a iniciar los trámites para obtener dos distintivos sobre 
turismo, el sello de turismo familiar y el sello de compromiso 
por la sostenibilidad turística Biosphere. 

Para nuestro Grupo Municipal, el fomento del turismo de 
calidad y sostenible debe ser uno de los ejes estratégicos  
de la ciudad, como un factor fundamental para la mejora 
y desarrollo de la economía local, reactivando la hostelería y 
el comercio que tan mal lo está pasando con la crisis global 
de la Covid-19, sin apenas ayudas y con las restricciones 
impuestas por las autoridades sanitarias.

La obtención de ambos sellos supondrá una diferenciación 
como destino turístico en el mercado, una especialización de 
la oferta, mejoras en la gestión interna y en el impacto social 
y, por lo tanto, un aumento de la competitividad respecto a 
otros destinos de las mismas características.

Podéis contactar con nosotros a través del correo 
ciutadans@aj-cornella.cat y en las redes sociales.

L’ATENCIÓ BUCODENTAL NO POT 
SER UN PRIVILEGI, ÉS UN DRET

FOMENTAMOS LA MARCA 
CORNELLÀ

MARI CARMEN LÓPEZ 
Grup Municipal  
de Podemos

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s



CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 25

Con más sombras que luces y tras asistir a casi 100 días de 
grotescas negociaciones entre los partidos independentistas, 
el dirigente de Esquerra Republicana, Pere Aragonès, es el 
nuevo inquilino del Palau de la Generalitat.

Gestionar, dialogar, escuchar y entender son los principios 
básicos con los que deberá empezar su andadura el nuevo 
President si quiere realmente el progreso social y económico 
de Catalunya. Y para ello, tendrá que lidiar con sus socios, 
Junts y la CUP, con el interés explícito de marcar la agenda 
independentista y cuyo fuego cruzado puede poner en 
peligro la frágil estabilidad de este recién inaugurado 
gobierno. ¿Nadar entre dos aguas? Las corrientes marinas 
pueden arrastrar a Aragonès.

Tampoco puede olvidar el líder de Esquerra que quien ganó 
las elecciones fue Salvador Illa y que tiene que gobernar para 
la totalidad de los catalanes sin etiquetas, mochilas, facturas ni 
compromisos. La interinidad institucional en la que llevamos 
instalados desde hace años, sin presupuestos, ni proyectos, 
no beneficia a nuestra economía ni, por ende, a la ciudadanía.

La pandemia nos ha golpeado con contundencia, pone en 
riesgo a muchas personas y en jaque a nuestro futuro. Por eso 
es importante definir objetivos claros y marcar líneas rojas 
que no se pueden cruzar. Reflotar la economía requerirá sumar 
consensos y establecer puentes de colaboración entre empresas 
y agentes sociales, como también será importante escuchar y  
dar mecanismos operativos a los ayuntamientos. No nos 
pueden dejar en el limbo porque gestionamos y amparamos 
muchas estructuras y servicios básicos. La brecha social 
existente, agravada por la crisis de la Covid-19, necesita que 
todos y todas nos arremanguemos y trabajemos al unísono.

El desgaste social ya dura mucho tiempo y Aragonès 
no encontrará otro Gobierno en Moncloa con la capacidad 
para dialogar y escuchar que tiene el actual. Pero debe ser 
recíproco. Debe ser pedagógico con la ciudadanía y empezar 
a caminar con objetivos claros y realistas. Sin capacidad de 
gestión y sin un liderazgo fuerte será imposible afrontar  
los retos que tenemos por delante.

En el horizonte hay muchas expectativas. La principal, 
hacer frente a la crisis económica y social. En segundo 
lugar recuperar la confianza de las y los catalanes en las 
instituciones. Y, en tercer lugar, impulsar el diálogo político.

La fórmula escogida para gobernar no puede hipotecar 
a Aragonès y los suyos. Construir un equipo con técnicos 
independientes puede ser el primer gesto de ese cambio 
de actitud, aunque genera dudas razonables que el tiempo 
aclarará. Trabajar desde el consenso y el diálogo constructivo 
es la clave y, para ello, siempre encontrará el apoyo del  
grupo parlamentario de los socialistas catalanes.

Es hora de gobernar. La sociedad catalana merece ser 
respetada, evitar la crispación y caminar hacia el progreso.

HORA DE GOBERNAR
(Artículo de Antonio Balmón publicado en El Far el 03/06/2021) 

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

Han passat dos anys de la celebració de les eleccions municipals. 
Unes eleccions que ens van col·locar com a segona força i 
com a caps de l’oposició. Reiterem el nostre agraïment a tota la 
gent que ens va fer confiança i retem comptes de la feina feta.

No ha estat una legislatura fàcil, sobretot el darrer any, que 
ha estat marcat per la pandèmia i les seves conseqüències: 
sanitàries, econòmiques, socials… En aquest sentit, vam tenir 
una actitud proactiva i, des deI primer moment, vam traslladar 
propostes i mesures per pal·liar els efectes de la Covid-19 i 
hem donat suport als diferents plans que s’han presentat  
i executat des de l’Ajuntament.

Hem continuat treballant per millorar la qualitat de 
vida dels cornellanencs i cornellanenques: amb polítiques 
més socials, amb propostes com la regulació del preu dels 
lloguers, exigint la retirada de les amenaces d’Endesa de tallar 
el subministrament a famílies vulnerables.

Vam demanar que es realitzi un procés participatiu per 
valorar la jornada contínua a les escoles; donar més suport 
al teixit associatiu de la ciutat i millorar la difusió dels centres 
cívics de la ciutat, en l’oficina d’atenció ciutadana, el seu 
servei i les condicions laborals del seu personal. També hem 
proposat millores en la seu del CNL de Cornellà i en el  
foment del coneixement del català.

En polítiques mediambientals, hem fet propostes 
d’energies renovables, de mobilitat i de contaminació 
atmosfèrica i vam proposar una gestió específica dels residus 
sanitaris del Grup III (xeringues).

En polítiques d’urbanisme hem fet propostes al Pla 
d’Habitatge i vam demanar la creació d’una taula de treball 
per implicar a la ciutadania en el Pla Director Urbanístic 
Metropolità i ens hem posicionat contra el Ribera-Salines.

Hem realitzat aportacions en l’àmbit feminista i de lluita 
contra la violència masclista, com disposar d’un espai de dol a la 
ciutat per pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals, un permís 
retribuït de menstruació per les treballadores de l’Ajuntament i 
regularitzar el dret a vot dels regidors i regidores en situació de 
baixa per embaràs o permís de maternitat/paternitat.

En polítiques LGBTIQ+, hem fet aportacions al Pla de 
Diversitat Sexual, i reclamat una Llei Trans* Estatal.

Hem donat suport a les ONG que treballen en el rescat i 
salvament del Mediterrani i al poble Sahrauí.

Hem continuat fent palesa la repressió i hem reclamat 
i reclamem l’amnistia per a les persones preses, exiliades 
i encausades. Ens hem posicionat contra el feixisme i 
el racisme i a favor de la convivència, donant suport als 
encausats de la ciutat i hem reclamat suport a Pablo Hasél.

Des de l’oposició, la nostra voluntat és fer polítiques 
constructives. Seguim treballant per un model de ciutat 
cohesionat, feminista, emprenedor, sostenible i republicà. 
Treballem per i amb la gent de la ciutat!

EQUADOR DE LA LEGISLATURA, 
RETEM COMPTES

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM
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JUNY/ 
JULIOL
http://agenda.cornella.cat

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

EDUCACIÓ PÚBLICA,  
EINA DE PROGRÉS SOCIAL.

Arribem a la fi d’un curs escolar atípic. El tancament dels 
centres, la complexa compatibilitat i conciliació familiar, la 
crisi econòmica de moltes famílies, la bretxa digital i el mateix 
confinament han tingut efectes educatius clars, que han 
agreujat les desigualtats existents abans de la pandèmia.

Amb molt d’esforç per part del professorat i de tota la 
comunitat educativa, i en molts casos sense els recursos 
adients, s’ha aconseguit tirar endavant aquest curs 2020-21. 
S’han sacrificat elements importants, com bona part de les 
activitats extraescolars, culturals i de lleure, que també són 
activitats educatives amb aspectes molt positius per als infants 
i per a la comunitat.

Cornellà afrontarà el curs 2021-22 de nou amb una gran 
oferta de centres educatius públics. Recentment ha tingut lloc 
la preinscripció de les Escoles Bressol Municipals i de l’Escola 
Municipal de Música. Val destacar que aquests dos serveis 
municipals compten amb el sistema de tarifació social per 
garantir l’equitat en l’accés, és a dir, les famílies paguen en 
funció de la seva renda. 

Garantir el dret a l’educació des de l’etapa 0-3 anys, i al 
llarg de tota la vida, l’educació en el lleure, la formació musical 
i cultural, etc. són aspectes nuclears per a aconseguir una 
societat més igualitària i més justa socialment. Les famílies 
amb major nivell de renda tenen més possibilitats d’accés 
als recursos formatius i culturals, i a xarxes de relacions 
socials, que representen un capital clau a l’hora d’accedir a 
oportunitats de progrés laboral i social. L’educació pública 
ha de ser per excel·lència l’eina de cohesió social i d’igualtat 
d’oportunitats. Les xifres d’atur de ciutats com la nostra 
mostren la correlació entre nivell d’estudis i atur. L’educació 
pública és l’element que pot permetre la mobilitat social 
ascendent, és a dir, tenir una millor situació socioeconòmica 
respecte als teus pares. Per això, una de les primeres mesures 
d’En Comú Podem al govern de l’Estat va ser baixar un 30% 
les taxes universitàries i ampliar les beques.

El model que defensem no és només un servei, és un 
dret de ciutadania, i ha de ser garantit d’acord amb els 
principis d’inclusió educativa. Per una educació pública 
de qualitat, inclusiva, comunitària i que lluiti contra la 
segregació escolar. Defensem l’escola pública, defensem  
la igualtat i la cohesió social.

OBERTES LES INSCRIPCIONS 
PER AL PROPER CURS DE LA 
UNED SÈNIOR CORNELLÀ
Fins al 15 de juliol i del 2 al 21 de setembre es poden 
demanar les places per assistir als diferents cursos que 
ofereix la UNED Sènior Cornellà per a majors de 50 anys  
de cara al primer quadrimestre del 2021-2022. 
L’oferta és variada, amb classes d’astronomia, 
matemàtiques, història de la música i del teatre, 
etc. Per a més informació: info@cornella.uned.es

DARRERS DIES PER 
PARTICIPAR AL 37È 
CONCURS DE CÒMICS 
Fins al 30 de juny es 
poden presentar les 
obres per participar en 
la darrera edició del Concurs 
de Còmics Ciutat de 
Cornellà. Els treballs 
han de ser inèdits, 
en català o castellà, i 
també de temàtiques 
diferents. Per consultar 
les bases, visita el web www.cornella.cat o 
informa-te’n al Departament de Joventut o al 
CRAJ, al Centre Cultural Joan N. García-Nieto. 

DEGUSTA LA  
TAPA DEL CORPUS! 

Una de les novetats de la 
Festa Major ha estat la Tapa 
del Corpus, que han elaborat 
12 bars i restaurants de la 
ciutat. Aquesta es podrà 
degustar, almenys, durant 
tot el juny. N’hi ha de tot 
tipus i de tots els gustos 
per tres euros. Consulta 
la carta de les Tapes del 
Corpus a www.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

BREUS
REVETLLES SEGURES
Enguany, podrem celebrar un Sant 
Joan en grups reduïts, amb la família i 
els amics, però amb molta precaució, 
tant per evitar els contagis de la 
Covid-19 com per evitar els accidents 
fent un mal ús del material pirotècnic. 
Consulteu les recomanacions al web: 
https://interior.gencat.cat/revetlles

LA FLAMA DEL CANIGÓ 
L’entitat Òmnium Cultural us convida 
als actes de la rebuda de la Flama 
del Canigó, el 23 de juny, a la plaça 
de l’Església, de 17 a 20 h.

EXPO SOBRE MARAS
“Més enllà dels tatuatges. Les maras al 
Salvador, Hondures i Guatemala” és la 
mostra que commemora el cicle de 
les persones refugiades. Es pot visitar 
durant tot el mes de juny a la paret 
d’exposicions de l’Oficina Jove de 
Cornellà, al c. Mossèn Andreu, 17, 
de dilluns a divendres, de 17 a 21 h.

INSCRIPCIONS A LA  
FUNDACIÓ EL LLINDAR 
Fins al 30 de juny es poden presentar les 
preinscripcions per accedir als cursos 
de formació professionalitzadora sobre 
restauració, imatge personal i automoció. 
Per contactar, cal trucar al 93 377 31 89 / 
636 25 31 18, de dilluns a dijous, de 8 a 16 h,  
i divendres, de 8 a 14.30 h.

DARRERS DIES DEL  
CONCURS DE FOTO
Fins al 28 de juny es pot participar al XVII 
Concurs de Fotografia Amateur de Medi 
Ambient, sota el lema “Humans per Natura”. 
Els premis arriben fins als 550 euros.  
Podeu consultar les bases a:  
https://bit.ly/3vVPv4j

AULES D’ESTUDI
Fins al 4 de juliol estaran disponibles les 
aules d’estudi del CC Joan N.García Nieto, 
només dissabte i diumenge. 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).

TALLERS A LA RE-PARADA
Teniu algun aparell electrònic per reparar 
o voleu posar a punt la vostra bicicleta? 
Dimarts 22, vine a la Re-Parada a posar 
a punt la teva bicicleta i, dimecres 30 
de juny i el 7 i 13 de juliol, a fer petites 
reparacions d’electrodomèstics. Un tècnic 
especialista t’ajudarà a fer-ho. Inscripcions  
a medi_ambient@aj-cornella.cat  
o al 93 475 87 18.

GRAFFITI, ESTIMAR SENSE 
ETIQUETES
El 28 de juny, Dia Internacional per 
als drets del col·lectiu LGTBI, diferents 
recursos per a joves de la ciutat crearan 
un mural amb l’objectiu de reivindicar 
els drets del col·lectiu. Podeu veure’n 
el resultat final a les xarxes socials:
@espaijovesantildefons  
@espaijoverieracentre  
@casaljovesfsi @cornellajove

VIDEOCONFERÈNCIES  
“LA NATURA A TOCAR DE CASA”
Participa a les conferències en línia sobre 
fauna, que tindran lloc el primer dijous 
de cada mes, a les 18h (excepte el mes 
d’agost), a càrrec de diferents experts 
naturalistes. L’1 de juliol: “Falcons urbans”, 
a càrrec d’Oriol Alamany. Escriu a 
medi_ambient@aj-cornella.cat 
indicant el teu nom i la conferència 
en la qual vols participar.

17/06/2021

Obertura de les 
piscines exteriors
20/06/2021

Dia Mundial dels 
Refugiats
22/06/2021

Final del curs escolar 
2020-2021
23/06/2021

Revetlla de Sant Joan
23/06/2021

Presentació de 
l’exposició il·lustracions 
Krine.doodles
28/06/2021

Inici dels casals i 
campus d’estiu
02/07/2021

Presentació CD  
“Les Veus de 
Cornellà 2019”
04/07/2021

Una passejada pel 
jardí romàntic
06/07/2021

Universitat d’Estiu 
de les Dones
08/07/2021

Concert de Banus Duo
15/07/2021

Slam d’una nit d’estiu

DIARI

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27



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

www.cornella.cat

Viu l’estiu a Cornellà: 
activitats familiars,  
teatre, música, piscines… 
i molt més!

www.queferacornella.cat
Descarrega’t 
l’app


