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NOUS ESCENARIS I NOUS REPTES
CAP A LA MILLORA AMBIENTAL
La movilidad, tanto individual como colectiva, es uno de
los principales factores para ganar la batalla al cambio
climático. Debemos cambiar el chip, tomar conciencia de
ello y adoptar nuevos hábitos en nuestros desplazamientos
cotidianos, utilizando ya sea el transporte público,
o los vehículos de movilidad personal e incluso los
desplazamientos a pie. Pequeños gestos que nos permitan
poder respirar mejor y cuidar de nuestro entorno. Este es
el objetivo de la Semana Europea de la Movilidad, a la que
nos sumamos, un año más, con diversas actividades.
Pero, además de la concienciación personal, nuestra
apuesta como equipo de gobierno es propiciar este
cambio, y por ello dimos impulso hace unos años al
proyecto CORNELLÀ NATURA, ampliando las zonas
verdes, con más áreas peatonales, con la reducción
de la velocidad en el casco urbano, con calles cerradas
los fines de semana para actividades de ocio, con el
cambio de uso y fisonomía en varias calles o con la
ampliación de carriles bici, entre otras iniciativas.
Junto a esta profunda transformación, a finales de
este año se pondrá en marcha la nueva contrata
de limpieza viaria y recogida de residuos, que
también significará un cambio sustancial tanto en
recursos como en tecnología. Un cambio que nos
obligará a esforzarnos y a adoptar nuevos hábitos que
repercutirán directamente en el bienestar colectivo.
Porque, también, entre otras cosas, tenemos que
cumplir los objetivos europeos en materia de reciclaje,
lo cual nos obliga a doblar la cantidad de recogida
selectiva que hacemos actualmente en Cornellà.
Esto supondrá un esfuerzo personal y colectivo, por
lo que todos deberemos abrir nuestra mente y tener
paciencia. Los inicios siempre son complicados, pero esa
transición es imprescindible para mejorar y tener un sistema
de limpieza y reciclaje moderno, funcional y sostenible.

L’alcalde
Antonio Balmón

La mobilitat, tant individual com col·lectiva, és un dels
principals factors per guanyar la batalla al canvi climàtic.
Hem de canviar el xip, prendre`n consciència i adoptar
nous hàbits en els nostres desplaçaments quotidians,
ja sigui utilitzant el transport públic o bé els vehicles
de mobilitat personal, o fins i tot desplaçant-nos a
peu. Petits gestos que ens permetin poder respirar
millor i alhora tenir cura del nostre entorn. Aquest
és l’objectiu de la Setmana de la Mobilitat, a la qual
ens sumem, un any més, amb diverses activitats.
Però, a més de la conscienciació personal, la
nostra aposta com a equip de govern és propiciar
aquest canvi, i per això vam donar impuls fa uns
anys al projecte CORNELLÀ NATURA, ampliant les
zones verdes, amb més àrees per als vianants, amb la
reducció de la velocitat en el nucli urbà, amb carrers
tancats els caps de setmana per a activitats d’oci, amb
el canvi d’ús i fisonomia en diversos carrers o amb
l’ampliació de carrils bici, entre altres iniciatives.
Al costat d’aquesta profunda transformació, a partir
de finals d’any, posarem en marxa la nova contracta
de neteja viària i de recollida de residus, que també
significarà un canvi substancial tant en recursos com
en tecnologia. Un canvi que ens obligarà a esforçar-nos
i a adoptar nous hàbits que repercutiran directament
en el benestar col·lectiu.
Perquè, també, entre altres coses, hem de complir
els objectius europeus en matèria de reciclatge,
cosa que ens obliga a doblar la quantitat de recollida
selectiva que fem actualment a Cornellà.
Això suposarà un esforç personal i col·lectiu, per
la qual cosa tots haurem d’obrir la nostra ment i tenir
paciència. Els inicis sempre són complicats, però aquesta
transició és imprescindible per millorar i tenir un sistema
de neteja i reciclatge modern, funcional i sostenible.
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Fes salut. Mou-te de
manera sostenible!

LA SEMANA DE LA MOVILIDAD
NOS INVITA A UTILIZAR MEDIOS
DE TRANSPORTE SALUDABLES
Del 16 al 22 de septiembre, Cornellà se suma a la
Semana Europea de la Movilidad para promover
el uso de la bicicleta, del transporte público, de los
patinetes eléctricos o de los desplazamientos a pie.
En definitiva, el objetivo es animar a usar formas
de transporte más sostenibles y saludables.
El acto central de la Semana será el domingo 19
de septiembre con la “Fiesta de la bici en Cornellà”.
Esta actividad —si las restricciones sanitarias lo
permiten— consistirá en un circuito de 8 kilómetros
por la ciudad, con inicio y final en el parque de Can
Mercader. Las inscripciones estarán abiertas desde
las 9.30 h y el recorrido comenzará a las 10 h,
a cargo de la entidad local Esport Ciclista.
El lema de la edición de este año es “Fes salut. Mou-te
de manera sostenible” y nos anima a utilizar aquellos
medios de transporte que también fomentan nuestra
actividad física, como la bicicleta o nuestros propios pies.

MOVILIDAD SALUDABLE Y RESPETUOSA
CON EL MEDIO AMBIENTE
El Ayuntamiento de Cornellà impulsa el proyecto
Cornellà Natura para conseguir una ciudad más verde
y habitable. Uno de los ejes centrales de este proyecto

municipal es impulsar la movilidad sostenible de cara
a incrementar la calidad ambiental de nuestra ciudad.
Dentro de este programa, se han ejecutado
diferentes iniciativas, como la implantación del servicio
metropolitano de aparcamiento de bicis Bicibox y
e-Bicibox (servicio de bicicletas público), además de
la ampliación de la red ciclable de Cornellà. Y es que
durante la desescalada del año pasado, el consistorio
adaptó de manera excepcional diferentes espacios para
el uso de la bicicleta y buena parte de estas nuevas
vías se mantendrán de manera permanente. También
este año, se ha estrenado la Fotolinera de la calle Sevilla
y ha aumentado el uso del Park & Ride de la misma
calle —un servicio gratuito para el intercambio modal
entre el vehículo privado y el transporte público—.

CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ NATURA / Pàgina 5

OTRAS
ACTIVIDADES
SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE
CAMINATA POPULAR
9 h Calle del Rugbi (en el
inicio del camino rural)

CIRCUITO DE BICICLETAS
11 h

Ctra. d’Esplugues

PEDALEA CON ENERGÍA
11 a 14 h Avda. Sant Ildefons
(delante de plaza d’Europa)

FIESTA DE LA BICI
EN CORNELLÀ

¿QUÉ RUIDO HACEMOS?

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE

ATRAPANDO EL AIRE

17 h

10 h (inscripciones a partir
de las 9.30 h) Parque de Can
Mercader (inicio y final)
Circuito de 8 km por las
calles de la ciudad.

18 h

Calle Miranda
Calle Málaga

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
AIRE LIMPIO, MOVILIDAD
SOSTENIBLE
11.30 h Parque del Canal
de la Infanta

¡COGE LA BICI!
CURSOS GRATUITOS DE BICICLETA
Sea cual sea vuestro nivel, estos cursos os ayudarán a mejorar vuestras
habilidades ciclistas. Para reservar la plaza, sólo hay que enviar una correo
electrónico a medi_ambient@aj-cornella.cat y rellenar el formulario que
posteriormente os enviarán y que ayudará a detectar vuestro nivel de habilidad.
NIVEL 1: APRENDE
A IR EN BICICLETA
21, 23, 28 y 30 de
septiembre, de 18
a 20 h · Parque del
Canal de la Infanta

NIVEL 2: MEJORA
TUS HABILIDADES
EN BICICLETA
4, 6, 13 y 15 de octubre,
de 18 a 20 h · Parque
del Canal de la Infanta

NIVEL 3: CIRCULA
EN BICICLETA
18 y 20 de octubre,
de 18 a 20 h · Lugar
aún por determinar

¡DEPORTE EN LAS CALLES!

BAIXCICLETADA
Este año, se repartirán letras
gigantes entre los 9 municipios
participantes en la Baixcicletada.
Las personas que compartan una
foto con la letra y su bicicleta en
las redes sociales con la etiqueta
#BAIXCICLETADA2021 participarán
en el sorteo de unas bicicletas.
La letra estará en la Re-Parada del
Centre. Del 16 al 26 de septiembre.
Bases del concurso y más:
https://labaixcicletada.wordpress.com/

PACIFICACIÓN DE GRANDES AVENIDAS,
CORNELLÀ RESPIRA*
La avenida de Sant Ildefons se suma al proyecto
“Fines de semana sin coches” el 17 de octubre. De esta
manera, esta vía tendrá cortado el tráfico ese domingo,
de 10.30 a 13 h y acogerá diferentes actividades
deportivas y de ocio para toda la familia, con la
colaboración de las entidades de la ciudad. Fútbol Sala,
baloncesto, vóleibol, balonmano y deporte adaptado
son algunas de las propuestas que podremos encontrar.
Para inscribirse, es necesario enviar un correo
electrónico a vroldanv@aj-cornella.cat
* Esta actividad se llevará a cabo siempre que
las condiciones sanitarias lo permitan
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NUEVO SERVICIO DE RECOGIDA
DE RESIDUOS Y DE LIMPIEZA VIARIA
El Ayuntamiento de Cornellà está
comenzando a desplegar un nuevo
servicio de recogida de residuos,
limpieza viaria y alcantarillado,
con la incorporación de nuevos
equipos y servicios y la sustitución
de los actuales contenedores por
unos de mayores prestaciones.
Todo ello supondrá una mejora
significativa y un cambio de hábitos
en la gestión de los residuos
urbanos. La finalidad es alcanzar
el reto europeo de reciclar el 55 %
de todos los residuos municipales
en 2025 y el 60 % en 2030.
Para conseguirlo, es
imprescindible el compromiso
de toda la ciudadanía, ya que su

incumplimiento supondría una
multa de 2,5 millones al municipio
por parte de la Unión Europea.
El servicio de limpieza y de
recogida de residuos es el contrato
más importante del consistorio y su
renovación supone un coste medio
anual de 11,1 millones de euros,
con un aumento de 2,3 millones
respecto al contrato anterior. Y es
que, además de renovar los vehículos
y maquinaria, una de las mejoras más
importantes será la colocación de
154 bases de nuevos contenedores
inteligentes con un sistema de
cierre electrónico individualizado.
Éstos empezarán a introducirse,
previsiblemente, a finales de este año

y de forma progresiva durante 2022 y,
con posterioridad, se activará todo
el proceso de cierre electrónico.

MÁS VEHÍCULOS Y
UN AMPLIO HORARIO
El servicio de limpieza viaria y de
recogida de residuos introducirá
bastantes novedades. Una de los
más significativas será el cambio
de horario en la recogida de
residuos, que pasará a ser diurno
(de 07 a 24 h) y no nocturno como
hasta ahora, con el objetivo de
evitar molestias a los vecinos.
Respecto al servicio de limpieza,
se realizará de lunes a domingo, y no
de lunes a sábado como hasta ahora.

INFORMACIÓ ESPECIAL: CANVIS EN EL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
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OBJETIVO 2030

60 %

de recogida selectiva

Al equipo humano, de más de un
centenar de personas, se sumarán
nuevos vehículos y se ampliarán
los servicios de limpieza viaria
con agua, servicios de barrido los
domingos, limpieza especial de
grafitis, así como el mantenimiento
de los pipicans. En estos últimos,
también se prevé cambiar la tierra
una vez al año. Todo ello supondrá
mejorar y optimizar el servicio de
limpieza en la ciudad los 365 días del
año y todos los días de la semana.
Todas estas mejoras se irán
realizando de forma progresiva
desde finales de este año y hasta
2023, dada la envergadura de
todos los procedimientos.

Cornellà trabaja desde hace años en una
estrategia municipal para reducir la generación
de residuos y al mismo tiempo aumentar el
reciclaje. Actualmente, la recogida selectiva
en la ciudad se encuentra estancada en
torno al 32 % y el objetivo es incrementar
este porcentaje hasta el 60 % en 2030, tal y
como establecen las normativas autonómicas,
metropolitanas y la Estrategia Residuo Cero.

CONTENEDORES INTELIGENTES
Los nuevos contenedores son de producción italiana y cuentan con uno
de los sistemas inteligentes más modernos del momento. Están cerrados de
manera electrónica y para usarlos, será necesaria una tarjeta unifamiliar
a través de la cual se tendrá registrada la modalidad de usos. De esta
manera se podrá asegurar un buen uso de ellos, controlar los residuos
depositados y optimizar el servicio de recogida en función de estos datos.

EL SERVICIO DE LIMPIEZA
VIARIA SE AMPLIARÁ Y SERÁ
DE LUNES A DOMINGO

INFORMACIÓ ESPECIAL: CANVIS EN EL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
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95

multas
por ensuciar la calle

LA GUARDIA URBANA
REFUERZA LAS CAMPAÑAS
DE CONVIVENCIA Y CIVISMO
La Guardia Urbana de Cornellà ha
impuesto en el primer semestre de
2021 un total de 29.138 sanciones
relacionadas con infracciones de las
ordenanzas municipales de civismo
y convivencia, de tráfico, de inspecciones a establecimientos públicos u
otras cuestiones que entran dentro
de sus competencias. Esta cifra
total se ha incrementado de forma
notable en comparación con 2020.

Algunos datos a destacar son:
el aumento de las sanciones
por fiestas en domicilios, de 207
a 230 y que se ha duplicado el
número de multas a Vehículos de
Movilidad Personal, de 201 a 465.
La acción de la Guardia Urbana
refuerza las campañas informativas
relacionadas con el civismo y la
convivencia. Un ejemplo es el caso
de las sanciones relacionadas con

ensuciar la vía pública, que han
pasado de 58 a 95. Las diferentes
infracciones relacionadas con
tenencia de perros (excrementos
en la vía pública, no llevar el perro
atado o censado, o las actas
relacionadas con la tenencia de
perros considerados peligrosos)
se mantienen: de 145 a 139.

NUEVO SERVICIO ANTIACOSO DEL NITBUS N13
A partir del 17 de septiembre, comenzará a aplicarse en
algunos tramos de la línea de bus nocturna N13, del Área
Metropolitana de Barcelona y con paso por Cornellà, el
servicio de parada a demanda. En estos buses, los usuarios
pueden pedirle al conductor o conductora que se pare en el
lugar más cercano a su puesto de trabajo o a su domicilio,
independientemente de que haya parada prefijada o no.
De esta forma, las mujeres se ahorran el último tramo a
pie en plena madrugada recorriendo calles solitarias.
Este nuevo sistema, que se va expandiendo
en el conjunto de municipios metropolitanos,
responde a situaciones de acoso y a la inseguridad
que padecen las mujeres que se desplazan en
horario nocturno en transporte público.
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NUEVO SERVICIO DE RECOGIDA
PUERTA A PUERTA DE MUEBLES Y
ELECTRODOMÉSTICOS GRANDES
El nuevo servicio funciona
desde el 15 de septiembre y es
exclusivamente para particulares
Si tradicionalmente, nuestros muebles o electrodomésticos viejos de gran volumen se podían dejar al lado de
los contenedores hasta que el servicio de voluminosos los
recogiera, desde el 15 de septiembre ha entrado en
vigor un nuevo sistema. Se trata de un servicio gratuito,
exclusivo para particulares, que consiste en pedir que
nos vengan a recoger a casa nuestros voluminosos. El
objetivo es evitar la presencia de estos residuos de gran
formato en la vía pública.
El procedimiento es muy sencillo: solicitar la
recogida a través de la página web https://ajuntament.
cornella.cat/mobles o llamar al 93 634 55 55. Este
servicio puerta a puerta no está dirigido al sector
comercial, empresarial o industrial. Éstos deben
llevarlos al sistema de Deixalleries metropolitano.
El nuevo sistema de recogida de muebles y
de electrodomésticos grandes es mucho más
cómodo y fácil para la ciudadanía y favorece el
óptimo reciclaje de estos objetos. Están exentos
de esta novedad la recogida de restos de obra,
sanitarios, escombros o vidrios. Tampoco los restos
de jardinería o productos específicos como pinturas,
pilas, disolventes, que deben llevarse a la Deixalleria.
Ni tampoco la sustitución de electrodomésticos
viejos por unos nuevos, ya que este servicio lo
deben ofrecer los comercios que venden el nuevo.

¿CÓMO FUNCIONA?
A través de https://ajuntament.cornella.cat/mobles
Llamando al 93 634 55 55

¿QUÉ NO SE RECOGERÁ?
· Restos de obra, escombros, sanitarios…
· Restos de jardinería.
· Productos específicos (pinturas,
fluorescentes, pilas, disolventes…).
· Electrodomésticos cambiados por unos
nuevos (el comercio se encarga de recoger
el viejo cuando se entrega el nuevo).

INFORMACIÓ ESPECIAL: CANVIS EN EL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
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143 EMPRESES S’ALLOTGEN
AL CENTRE D’EMPRESES I AL
VIVER DE PROCORNELLÀ
L’empresa municipal Procornellà
ofereix dos serveis d’allotjament de
negocis. Són el Centre d’Empreses
del Baix Llobregat, situat al carrer de
Tirso de Molina, 36 (al barri d’Almeda),
i el Viver d’Empreses, ubicat al
carrer de Joan Fernández i Comas,
3 (al barri del Pedró). Aquests dos
equipaments sumen 143 negocis,
en data de 30 de juny de 2021. El
Centre d’Empreses compta amb
120 empreses i el Viver, amb 13.
La pandèmia ha afectat especialment el Viver d’Empreses, que

ofereix allotjament preferentment a
projectes de base digital o relacionats i que, per seguretat sanitària,
prefereixen teletreballar. En termes
generals, s’ha produït una baixada
de la demanda a l’entorn del 6 % en
comparació amb el període 2019
i 2020; però, durant els primers sis
mesos d’aquest 2021, pràcticament
s’han llogat el mateix nombre
d’hores que durant el 2020.
El Centre d’Empreses del Baix
Llobregat i el Viver d’Empreses
presenten avantatges en forma de

serveis comunitaris a les seves
empreses allotjades, com: servei
de recepció de trucades de 8 a
20 h, accés a Internet, calefacció i
aire condicionat, connexió electrònica amb comptador, seguretat
amb videovigilància 24 hores, sales
de reunions, aules amb material
audiovisual, neteja i manteniment de les instal·lacions i accés
a la gestoria bonificada, serveis
i programació de consolidació i
creixement, jornades i interrelació
empresarial, entre altres beneficis.

Si voleu allotjar-hi el vostre negoci, trobareu més informació a
www.centredempresesprocornella.cat/lloguer-d-espais/

TORNA EL CORNELLÀ CREACIÓ FÒRUM
DESPRÉS DE L’ATURADA PER LA PANDÈMIA
El cicle de conferències Cornellà Creació Fòrum
ha reprès aquest setembre la programació de
l’edició de 2020, la qual es va haver d’aturar per la
declaració de l’estat d’alarma. D’aquesta manera,
les quatre xerrades previstes per a la darrera edició
s’han planificat durant la recta final d’aquest 2021.
La primera trobada es va dur a terme el passat
10 de setembre, amb la convidada Marta Peirano,
periodista experta en tecnologia, art digital, software
lliure i cultura. La propera sessió serà el 29 d’octubre,
amb Juan José Delgado, Global Chief Digital Officer
d’Estrella Galicia i exdirectiu d’Amazon, amb una
conferència sobre els nous models de negoci digital.

29 D’OCTUBRE
NOUS MODELS DE NEGOCI DIGITAL
L’Auditori 13.30 h
Amb Juan José Delgado (Estrella Galicia)

19 DE NOVEMBRE
GESTIÓ MUNICIPAL
L’Auditori 13.30 h
“Face to face” entre Ana Berenguer i Manuela Carmena

17 DE DESEMBRE
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
L’Auditori 13.30 h
Debat entre Mario Rodríguez Vargas,
Mónica Araya i Mohan Munasinghe
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12.047

MÉS DE 12.000 ESCOLARS
HAN COMENÇAT EL CURS
Setembre és el mes de la tornada
a l’escola. Cornellà té un total de
12.047 alumnes matriculats en
les diferents etapes educatives
obligatòries i postobligatòries
disponibles a la localitat, des de
P3 fins al Batxillerat i els Cicles
Formatius. A més, cal afegir-hi
els infants de les escoles bressol
municipals, amb 612 places;
així com també els estudiants
de l’Escola Municipal de Música
Roser Cabanas i els d’altres
centres de formació especial o
contínua que tenim a la ciutat.
Aquest curs, a l’etapa Infantil
i Primària es comptabilitzen
6.886 alumnes en els centres de
Cornellà. A l’Educació Secundària
Obligàtoria (ESO) s’han matriculat
3.092 estudiants. N’hi ha 717
repartits en les diferents modalitats

de Batxillerat, 699 a Cicles
Formatius de Grau Mig i 653 de
Grau Superior. Aquest curs l’institut
Esteve Terradas augmenta un grup
del cicle formatiu de grau mitjà
de “Sistemes microinformàtics
i Xarxes” amb 33 alumnes.

MESURES ANTICOVID
PER AL CURS 2021-2022
Per segon any consecutiu, l’inici
del curs ha estat excepcional.
Les classes van començar el 13
de setembre amb mesures de
prevenció contra la COVID-19.
D’aquesta manera, la mascareta
continua sent obligatòria per als
majors de 6 anys. Els materials
escolars, preferentment, seguiran
sent d’ús unipersonal. També es
manté la presencialitat a totes les
etapes, l’organització en grups

bombolla estables, la ventilació
constant de les aules, la rentada
de mans freqüent i el moviment
d’alumnes dins el centre en els
fluxos de circulació establerts. En
canvi, n’hi ha que es modifiquen o
s’eliminen: deixa de ser obligatori
mantenir una distància d’1,5 metres
entre alumnes d’una mateixa
bombolla i no es prendrà la
temperatura abans d’entrar
al centre. L’entrada i sortida
d’escoles i instituts continuen
essent esglaonades, si bé s’elimina
l’interval obligatori de deu minuts
entre cada grup. Al pati, els
alumnes de diferents grups de
convivència podran relacionar-se,
però hauran de dur la mascareta.
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SE REACTIVAN LAS
SESIONES PRESENCIALES DEL
CLUB DE FEINA, CON CITA PREVIA
El Ayuntamiento de Cornellà
vuelve a activar el Club de Feina
de manera presencial, después de
que a raíz del primer confinamiento
se adaptaran todas las sesiones
a la vía telemática, las personas
interesadas podrán inscribirse
previamente mediante un
formulario disponible en la pestaña
“Trabajar en Cornellà”, en la página
web municipal www.cornella.cat
Las sesiones presenciales
tendrán lugar cada martes y
jueves en tres franjas horarias:
de 10 a 10.45 h, de 11 a 11.45 h
y de 12 a 12.45 h, para que el
número de personas de cada
sesión esté controlado y limitado.

La actividad se realiza en la primera
planta del edificio municipal
de Can Mercader, donde está
situado el departamento de
Políticas de Empleo municipal.
Club de Feina forma parte de
las medidas municipales de apoyo
durante el proceso de búsqueda de
empleo, con cápsulas formativas para
garantizar una búsqueda de trabajo
efectivo, información y asesoramiento
en el ámbito del mercado de trabajo.
Además facilita de forma gratuita
acceso a internet y al teléfono, ofertas
formativas y de trabajo, etc. Un total
de 1.785 personas utilizaron este
servicio durante el año 2019 y se
realizaron 240 dinámicas de grupo.

NUEVOS PLANES
DE OCUPACIÓN
A parte de este proyecto, el
Ayuntamiento también lleva a
cabo los planes de ocupación, con
los que se pretenden contratar
durante 2021 a 155 personas de
diferentes perfiles profesionales.
Los actuales planes de ocupación
tienen una duración de entre
9 a 12 meses —dependiendo
de cada convocatoria— con el
75 % de la jornada laboral.

Para más información:
Departamento de
Políticas de Ocupación del
Ayuntamiento de Cornellà
Edificio Can Mercader
(parque de Can Mercader)
93 474 33 99
ocupacio@aj-cornella.cat

¿BUSCAS TRABAJO?
TAMBIÉN PUEDES
APUNTARTE A
LA BOLSA DE
TRABAJO EN LÍNEA

La nueva bolsa telemática incorpora ofertas de trabajo y formaciones
para las personas que busquen empleo, a la vez que las empresas pueden
publicar sus ofertas y hacer el seguimiento de los procesos de selección.
Este servicio está disponible a través de la web municipal cornella.cat

#1

Crea tu perfil
de usuario

#2

Filtra las ofertas

#3

Inscríbete y haz
el seguimiento
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MÉS DE 24.000 SERVEIS
DE MENJADOR I ÀPATS
A DOMICILI OFERTS
DURANT 2020 PER
LA FUNDACIÓ

La Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents ha aprovat la
seva memòria d’activitats i economia corresponent al 2020. D’acord
amb l’informe, la Fundació ha atès 7.530 persones durant l’any
passat i ha orientat 1.049 persones amb un familiar dependent.
La situació de pandèmia ha augmentat els serveis a domicili.
Per exemple, durant 2020, s’han desenvolupat 454 serveis
d’atenció domiciliària i ha augmentat de manera molt destacable
el servei de menjador i d’àpats a domicili (24.327 serveis).
Pel que fa al seu programa “Cornellà Cuida”, adreçat a donar
suport als cuidadors no professionals, s’han desenvolupat
182 sessions de suport a cuidadors, amb un seguiment de
19.518 persones connectades de manera telemàtica.
Actualment, hi ha 162 persones usuàries de la residència
Teresa Duran o del Centre de Dia. La majoria són dones (el 69 %)
i la mitjana del temps d’estada a la residència és de quatre anys.
La llista d’espera per accedir a la residència és de 325 persones.

Nivell de satisfacció
dels beneficiaris:

9

pts

CONCURS
‘COMPARTEIX
UNA ACCIÓ
SOLIDÀRIA’
El grup de persones que impulsa el projecte
“Cornellà Valors” ha convocat un concurs
sota el lema “Comparteix una acció solidària”,
en què pot participar qualsevol ciutadà
o ciutadana de Cornellà que vulgui
compartir una acció solidària que conegui
o que hagi fet en primera persona.
L’objectiu és valorar les accions
realitzades durant aquesta pandèmia.
Les accions solidàries presentades seran
avaluades per un jurat format per membres
del Consell de Ciutat i del grup de treball
promotor del projecte “Cornellà Valors”.
Les més destacades seran presentades
en un acte públic i a Ràdio Cornellà,
entre altres reconeixements. El termini
per presentar aquestes accions solidàries
és fins al dia 30 de novembre de 2021
per mail, a cornellavalors@gmail.com,
o per WhatsApp, al 618 59 38 00.
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UNA TARDOR
AMB MOLTES
PROPOSTES
CULTURALS

TEATRE
DIUMENGE 26 DE SETEMBRE
ELS OCELLS
L’Auditori 19 h 25 €
La Calòrica adapta el clàssic
d’Aristòfanes per crear una comèdia
carregada d’humor negre.

DISSABTE 16 D’OCTUBRE
KARAOKE ELUSIA
Sala Ramon Romagosa 20 h
5,25 €
L’Anita, el Sam i el Cristian celebren
la seva graduació amb les cançons
del seu darrer curs d’institut.

La ciutat ha preparat un ampli ventall de propostes per
gaudir d’aquesta tardor amb la programació del Cornellà
Escènica —concerts, representacions teatrals, dansa, circ
i actuacions infantils i familiars—. Amb l’objectiu de
poder comprar les entrades anticipades i beneficiar-vos
dels descomptes, presentem tota l’agenda d’aquest
programa cultural. A més, també hi haurà exposicions,
itineraris i activitats diverses al Museu Palau Mercader.
A l’agenda del “Què Fer” trobareu setmanalment
la recopilació de les més importants. Per tant, si
no us voleu perdre res de l’agenda local, us podeu
subscriure al butlletí del “Què Fer a Cornellà”. També
us podeu descarregar l’APP gratuïta des d’aquest QR:

www.queferacornella.cat

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

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE
LA HABITACIÓN DE MARÍA,
AMB CONCHA VELASCO
L’Auditori 19 h 25 €
Isabel Chacón, paper que interpreta Concha
Velasco, celebra el seu 80è aniversari sense
cap tipus d’acte per la seva agorafòbia.

DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE
A.K.A. (ALSO KNOWN AS)
Auditori Sant Ildefons 19 h 5,25 €
Carlos, adolescent i fill adoptiu, es troba
enmig d’una crisi d’identitat personal.

DIUMENGE 21
DE NOVEMBRE
LAZARILLO DE TORMES.
EL HECHIZO DEL LAZARILLO
L’Auditori 19 h 25 €
Rafael Álvarez, El Brujo, recitarà
les seves aventures en versió
de Fernando Fernán Gómez.

DIUMENGE 12 DE DESEMBRE
YO SOBREVIVÍ A LA EGB
Sala Ramon Romagosa 19 h 10,50 €
Un espectacle que et farà reviure,
de manera divertida, la dècada dels 80.
Amb MPC Management.

L’AUDITORI
www.auditoricornella.com
93 474 02 02 (Ext. 1306)
Consulteu la web per a descomptes
especials i abonaments.
Per accedir a aquestes activitats, cal portar la
mascareta, mantenir la distància de seguretat,
desinfectar-se les mans i respectar l’aforament.

CONCHA VELASCO A ‘LA HABITACIÓN DE MARÍA’
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MÚSICA
DISSABTE 18 DE SETEMBRE
HIJA DE LA LUNA
L’Auditori 20 h 36 €
Reviu aquest tribut a Mecano amb un
concert protagonitzat per Robin Torres.

DISSABTE 23 D’OCTUBRE
EL KANKA, EN CONCERT
L’Auditori 20 h 36 €
El Kanka presenta el seu darrer treball.

DISSABTE 2 D’OCTUBRE
SAU30: QUINA NIT - QUINA LLUNA
L’Auditori 20 h 36 €
Concert que commemora els 30 anys d’un dels
grups més emblemàtics del pop català.

DISSABTE 6 DE NOVEMBRE
BUHOS, TERÀPIA COL·LECTIVA
L’Auditori 20 h 28 €
Una obra musical inèdita, el primer
espectacle per a teatre de Buhos.

DISSABTE 9 D’OCTUBRE
HUGO MARLO EN CONCERT
Sala Ramon Romagosa 21 h 5,25 €
Hugo Marlo, guanyador de Got Talent Junior,
presenta el seu nou single “Nadie como tú”.

DISSABTE 16 D’OCTUBRE
L’ÒPERA ÉS MEDECINA, DE SIMFONOVA
L’Auditori 19 h 28 €
Un homenatge al sector mèdic amb un
recorregut per la història de l’òpera.

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE
¿OS ACORDÁIS?,
D’ALBERT PLA
Sala Ramon Romagosa
21 h 10,50 €
“Os acordáis” és el títol d’una de les
darreres cançons que Albert Pla
va composar durant la pandèmia.

DISSABTE 11
DE DESEMBRE
LA HABITACIÓN ROJA,
EN CONCERT
Sala Ramon Romagosa
22 h 10,50 €
El grup de pop-rock
presenta els seus temes
més emblemàtics.

DIUMENGE 17 D’OCTUBRE
MÚSICA DE CAMBRA: TRIO MERAKI

DIUMENGE 19 DE DESEMBRE
VALSOS I DANSES

L’Auditori 18 h 12 €
Concert de Blanca Albert (violí), de Miquel
Fuentes (cello) i del cornellanenc Miquel Gusi
(piano), del Conservatori Superior del Liceu.

L’Auditori 18 h 25 €
El tradicional concert estrella
de les festes nadalenques amb
l’Orquestra Simfònica Sant Cugat.

TRIBUT A MECANO

HUGO MARLO
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ACTIVITATS FAMILIARS
DISSABTE 25 DE SETEMBRE
GLAM, LA MÀGIA
MÉS TRENCADORA

DIUMENGE 21
DE NOVEMBRE
ALMA

L’Auditori 18 h 18 €
MÀGIA / La maga Melanie
porta un nou espectacle amb
molt de glamur, elegància
i il·lusions impossibles.

Auditori Sant Ildefons
12 h 5,25 €
TEATRE / Un viatge poètic
i sensorial a través de les
quatre estacions de l’any.

DISSABTE 2 D’OCTUBRE
ISLA
Parc de Can Mercader
12 h Gratuït
CIRC / “ISLA”, de la Cia. D’Click,
parteix del somni i de l’al·lucinació
de tres nàufrags que crearan situacions divertides i inversemblants.

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE
ELMER, L’ELEFANT MULTICOLOR
Sala Ramon Romagosa 12 h 5,25 €
TEATRE / La companyia Tutatis explica
la història d’un elefant gens avorrit.

DIUMENGE 17 D’OCTUBRE
VERS PER ON. POESIA POP
Auditori Sant Ildefons 12 h 5,25 €
TEATRE / La Núria té un llibre de poemes sense
enquadernar sobre personatges i records d’infantesa.

LAIKA

DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE
EL POT PETIT AL TEATRE
L’Auditori 12 i 17 h 20 €
TEATRE / Un concert màgic i participatiu amb
nou músics a l’escenari, titelles i teatre
per gaudir en família.

DISSABTE 11 DE DESEMBRE
DÀMARIS GELABERT SIMFÒNICA AMB
L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
L’Auditori 18 h 22 €
MÚSICA / La Dàmaris
Gelabert arriba a l’escenari
cornellanenc amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès.

DIUMENGE 12
DE DESEMBRE
MARICASTAÑA
Auditori Sant Ildefons
12 h 5,25 €
TEATRE / Maricastaña i Bruno
arriben d’aquell lloc antic
d’on provenen els contes.

DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE
LAIKA

DIUMENGE 19
DE DESEMBRE
ADEU, PETER PAN

Sala Ramon Romagosa 12 h 5,25 €
TEATRE / La primera gossa astronauta inspira
un espectacle que explica la història dels
viatges a l’espai i també el relat d’un abús.

Sala Ramon Romagosa
12 h 5,25 €
TEATRE / A la Maria li encanten
les històries de Peter Pan.

ELMER, L’ELEFANT MULTICOLOR
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DANSA

ALTRES ACTIVITATS

DISSABTE 27 DE NOVEMBRE
¡SILENCIO!, DE CIA. BARCELONA
BALLET FLAMENCO

DIUMENGE 26 DE SETEMBRE
VESTEIX EL TEU PETIT PALAU

L’Auditori 20 h 22 €
És el primer espectacle de
dansa flamenca sobre la
violència de gènere.

EXPOSICIONS

Museu Palau Mercader 10.30 h
Majors de 6 anys
Veniu a descobrir la màgia de les sales del palau,
per crear i decorar amb materials reciclats.

DIVENDRES 1 D’OCTUBRE
XERRADA: LA MÚSICA EN PAPER
PERFORAT DELS COMTES DE BELL-LLOC
Museu Palau Mercader 18 h
Coneixerem els instruments i els espais musicals
del Palau Mercader, mentre sentim algunes
peces interpretades en una pianola.

FINS AL 7 DE NOVEMBRE
CAPUT AUT NAVIS.
A CARA O CREU
Museu Palau Mercader
72 peces de petit format
expliquen com es jugava des
dels temps dels ibers i dels
romans fins a l’època medieval.
Activitat complementària:
3 D’OCTUBRE. CRIM AL PALAU MERCADER,
UN CLUEDO A MIDA REAL
11.15 i 12.30 h (1 hora de durada)
El clàssic joc de detectius pren vida
entre les parets del museu.

DIUMENGE 10 D’OCTUBRE
UNA PASSEJADA PEL JARDÍ
ROMÀNTIC I EL PALAU
Museu Palau Mercader 11 h
Veurem com l’art, la història, el lleure i la botànica
conflueixen en aquest espai.

FINS AL 12 DE DESEMBRE
PROCLAMACIÓ DE LA SEGONA
REPÚBLICA A CORNELLÀ
Museu Palau Mercader
Què va passar el 14 d’abril de 1931 a Cornellà? Com era
aquell ajuntament que va proclamar la II República?

JORNADA DE PORTES OBERTES
Museu Palau Mercader D’11.30 a 13.30 h
En el marc de les Jornades Europees de Patrimoni,
us convidem a passejar per les sales del museu i
conèixer les tasques menys visibles del dia a dia.

EL POT PETIT

EL JARDÍ ROMÀNTIC
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APRENENTATGE, FORMACIÓ I
DESENVOLUPAMENT PERSONAL
SENSE MOURE’NS DE LA CIUTAT
Els centres cívics, l’Escola Municipal de Música Roser
Cabanes, la Universitat de la Gent Gran, l’Escola Oficial
d’Idiomes, així com altres equipaments culturals de
la ciutat, ofereixen diverses propostes formatives.
L’objectiu és presentar un ventall de cursos i de tallers
per satisfer les inquietuds personals i les motivacions
formatives de la població. Aquest mes, s’han obert
les inscripcions en la majoria d’aquests centres.
Us podeu informar de la seva oferta i de les seves
places en cadascuna d’aquestes instal·lacions.

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
L’EOI de Cornellà és una bona alternativa per
aprendre un idioma nou. És un centre públic
d’ensenyament i de certificació d’idiomes i
actualment, ofereix cursos ordinaris d’anglès (de
nivell A1 a C1), de francès (de nivell A1 a B2.2)
i d’alemany (de nivell A1 a B2.2) en modalitat
presencial i semipresencial. A més, també disposa de
cursos especials d’introducció o de perfeccionament
d’anglès, de francès, d’alemany i de japonès.

UNED SÈNIOR CORNELLÀ
La Universitat de la Gent Gran està adreçada a les
persones majors de 50 anys que volen ampliar els
seus coneixements, amb un diploma d’assistència
i participació i amb una formació de qualitat
—els docents són professors i professores universitaris—.
Les seves inscripcions estan obertes fins al 21
de setembre. L’oferta de cursos és variada i es
divideixen per quadrimestres. Durant aquest 20212022, hi haurà 15 cursos: antropologia, formes de
racisme en el món antic, anglès, filosofia política
després de la Covid i patrimoni de Catalunya,
entre altres.
Mossèn Andreu, 15 93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Ignasi Iglesias, 7 93 377 81 77
info@eoicornella.cat

CURSOS DE CATALÀ
Aprendre català o millorar el nostre nivell també
és possible a la ciutat a través del Centre de
Normalització Lingüística de Cornellà. El CNL
oferirà aquest 2021-2022 entre 14 i 17 cursos
d’introducció o de perfeccionament de la llengua,
depenent de la demanda. Les sessions es duran
a terme de manera presencial, virtual o en línia.
Almogàvers, s/n (edifici Roger de Llúria)
93 475 07 86 cornella@cpnl.cat
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L’OFERTA DELS
CENTRES CÍVICS
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
ROSER CABANAS
L’Escola Municipal de Música Roser Cabanas és
un centre formatiu que depèn del Departament
de Cultura de l’Ajuntament de Cornellà.
Ofereix una formació especialitzada de qualitat
que possibilita l’exercici d’una una activitat
musical des dels 4 anys fins a l’edat adulta.

Els centres cívics ofereixen diferents cursos
trimestrals de temàtiques diverses i a preus molt
reduïts. A la ciutat n’hi ha tres: el de la Gavarra, el
de Sant Ildefons i el del Parc Esportiu Llobregat.

CENTRE CÍVIC DE LA GAVARRA
Continuen les propostes clàssiques: taller d’art
amb Evaristo Benítez, el taller de risoteràpia
i d’art-teràpia, a més de les propostes que
impulsa l’associació Gent i Futur. Les inscripcions
estan obertes fins al 27 de setembre.

Centre Cultural Joan N. García-Nieto
(Mossèn Andreu, 19) 93 376 32 11
emusica@aj-cornella.cat

LUDOTECA DEL PELL
La Ludoteca del Parc Esportiu Llobregat ofereix
activitats trimestrals a través de l’assessorament
d’un equip de professionals que motiven els
infants a relacionar-se a través de jocs didàctics
i educatius. Els serveis de la Ludoteca es
destinen a nens i nenes de 0 a 8 anys fora del
seu horari escolar durant tota la setmana.
Avinguda del Baix Llobregat, s/n
93 475 35 77 info@parcesportiullobregat.com

CENTRE CÍVIC DE SANT ILDEFONS
Propostes artístiques de diferents nivells de fotografia
amb l’Espai Fotogràfic Sant Ildefons i de dibuix i
pintura a càrrec de l’entitat Cornell’art-Traços,
a més del curs de joieria. També hi ha opcions
relacionades amb la gastronomia, la informàtica,
la música i el ball, entre altres.

CENTRE CÍVIC DEL PELL
En aquest equipament trobareu 29 cursos per al
trimestre de tardor, entre els quals destaquen els
cursos relacionats amb la fotografia, l’escriptura
creativa i la cuina. La seva oferta també compta amb
un curs de reutilització de roba i de materials vells.

CENTRE D’INFORMACIÓ I RECURSOS
PER A LES DONES
El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) ha programat un
seguit de cursos i de tallers, de dilluns a divendres, per fomentar el creixement
personal, cultural i de salut de les cornellanenques. Durant aquest mes,
s’han de formalitzar les inscripcions als cursos sobre música i esoterisme,
autoestima, anglès, programació neurolingüística i d’autocures per a les
treballadores de la llar. També es portaran a terme els espais “Les tardes de les
dones”, “A peu de casa: passejades de benestar” i “Grup de suport psicològic”.
Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18
ladona@aj-cornella.cat

93 474 28 41
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MOR PAULÍ COLLADO,
EL POETA DEL FERRO
Paulí Collado, forjador, activista cultural i artista polifacètic, ha mort als
89 anys, el passat 31 d’agost, deixant a la ciutat de Cornellà un gran
llegat artístic pel qual passarà a la posteritat com el “poeta del ferro”.
Des de l’Ajuntament de Cornellà lamentem la seva mort i expressem
el nostre condol als seus familiars i amics.
Algunes de les seves escultures més emblemàtiques a Cornellà són
“Papallona”, de la plaça de Josep Tarradellas; “Eclipsi”, de la plaça del Sol;
“Penell”, de l’Orfeó Catalònia i “Pegàs”, de la plaça de Sant Ildefons.

LA FIRA DE LA SOLIDARITAT 2021
REFLEXIONA SOBRE ELS EFECTES
DEL CANVI CLIMÀTIC
Durant l’octubre, es portarà a terme la XXI Fira de la
Solidaritat, adaptada a la situació de Covid. L’objectiu de
la mostra d’aquest any és crear un espai de reflexió sobre
el canvi climàtic i els seus efectes vers les persones.
En aquesta línia, s’han programat diferents activitats:
Presentació del llibre “Refugiados Climáticos”,
de Miguel Pajares. Serà el 15 d’octubre, a l’Auditori
Sant Ildefons, a partir de les 19.30 h
Exposició “Mujeres que alimentan el mundo”,
de l’associació Entrepobles. Del 15 al 31 d’octubre,
a l’Auditori de Sant Ildefons.
Exposició “Viure defensant drets”, de l’ONG Brigadas
Internacionales de Paz. Es podrà visitar, del 18 al
31 d’octubre, al Centre Cívic de Sant Ildefons.
Exposició “L’altra lluita contra el canvi climàtic”,
realitzada per CENEAM. Del 18 al 27 d’octubre,
a la Biblioteca Central.

Exposició “Un món ofegat pel plàstic”, de la Fundació
Vidas Sostenibles. Es podrà visitar, del 21 al 31 d’octubre,
a la Biblioteca Marta Mata.
Mostra d’entitats solidàries de Cornellà. Està prevista
per al dissabte 23 d’octubre, de 17.30 a 20.30 h,
a la plaça de Catalunya.
Gimcana solidària, del 15 al 31 d’octubre, a través
de https://gimcana.cornelladellobregat.eu/

EL CORNELLANENC LEVI DÍAZ
GUANYA EL CONCURS ‘LA VOZ KIDS’
El cornellanenc Levi Díaz s’ha
proclamat guanyador de la darrera
edició del concurs televisiu “La Voz
Kids”. El jove cantant s’emporta
així una beca de formació
musical valorada en 10.000
euros i l’oportunitat de gravar
un senzill amb la multinacional
discogràfica Universal. Díaz
formava part de l’equip del cantant
i músic Melendi, en aquesta
sisena edició del programa
televisiu que cerca talents.

Levi Díaz, d’11 anys, ja va
destacar l’any 2019 al concurs
de “La Veu de Cornellà”, on es va
emportar el primer premi del jurat
en la categoria de joves, i també el
premi al concursant més carismàtic,
guardó concedit per votació popular.
Recentment, a l’Auditori de Sant
Ildefons, es va presentar el disc (en
format digital) gravat pels guanyadors
d’aquella primera edició, amb cert
retard per les dificultats provocades
per la pandèmia durant l’any 2020.
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“Pequeños miedos”, de Maite Perea Ruiz.

MAITE PEREA RUIZ,
BEA TORMO,
DE GRANADA,
28è PREMI IVÀ
GUANYA EL PREMI
ABSOLUT DEL
CONCURS DE CÒMICS
Ja es coneixen els guanyadors i guanyadores de la 37a edició del
Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà”. La guanyadora absoluta
ha estat Maite Perea Ruiz, de 26 anys i resident a Granada,
per la seva obra “Pequeños miedos”.
Les millors obres presentades s’exposaran al Castell, en el marc
de la Mostra del Còmic, que s’inaugurarà al novembre amb el
lliurament dels premis del certamen. Jimena Sagredo Belbey, de 13
anys, ha guanyat en la categoria Júnior amb la seva obra “Chispita
y Glotón van al doctor”. Miguel José Moscardó Alias, de 17 anys,
s’ha endut el premi de la categoria Juvenil amb les seves vinyetes
“Tartuelo y sus ideas”. Sergi Díez Paredes, de 27 anys, repeteix com
a guanyador de la categoria local, amb la seva obra “Migdiada”.

29 persones han
participat en la categoria
Sènior de la 37a edició
del Concurs de Còmics
“Ciutat de Cornellà”, 12 en
la Júnior i 7 en la Juvenil
Més informació a www.cornella.cat/ca/comics.asp

El certamen d’aquest any atorga el premi
Ivà al millor historietista professional a
Bea Tormo, també coneguda com Triz.
És il·lustradora infantil i juvenil, ha editat
els seus propis fanzines, ha participat en
diferents còmics col·lectius i ha treballat
en publicacions com “El Estafador”,
“Interfaces”, “El Jueves”, “Retranca” i
“Orgullo y Satisfacción”. En aquesta
darrera, apareixia la sèrie “Eva hace lo que
puede”, que va ser recollida i publicada pel
segell ¡Caramba! - Astiberri Ediciones.
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LA CURSA POPULAR DE CORNELLÀ
SE CELEBRARÀ EL 10 D’OCTUBRE
Diumenge 10 d’octubre, tindrà lloc una nova edició
de la Cursa Popular “Ciutat de Cornellà”. Hi ha diverses
categories: de 5 i de 10 quilòmetres, a més de les curses
infantils. Aquesta és una competició oberta a totes les
persones sense restriccions d’edat o de sexe que es
desenvolupa pels carrers de la ciutat.
Tota la informació i les inscripcions a la cursa
està disponible a www.cornellaatletic.com. També
trobareu més informació a www.facebook.com/
cursa.popular.cornella

ÈXIT DELS ATLETES DEL CORNELLÀ ATLÈTIC A L’EUROPEU DE TALLIN

EDICTE: La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 25
de juny de 2021 va acordar entre d’altres, aprovar inicialment el projecte d’obres següent:
“Obres ordinàries de reparació de la façana de l’edifici
de Treball a Can Mercader” amb un pressupost estimat
de 415.207,27 €(IVA no inclòs) i 502.400,80 €(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’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions
i/o suggeriments que estimin convenients.
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que
suposin modificacions als projectes, aquests s’entendran definitivament aprovats.
EDICTE: Es fa públic, d’acord amb allò que estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels Ens Locals, que han esdevingut aprovats
definitivament els projectes d’obres que a continuació
es detallen:

Als campionats d’Europa
d’atletisme en categories S20 i S23,
celebrats durant el mes de juliol,
tres atletes del Cornellà Atlètic
obtingueren la marca mínima
per participar amb la selecció
espanyola. En la categoria S23, en
Jaime Guerra, atleta entrenat per la
Maria Duran, va obtenir la 5a plaça
en llargada amb una marca de

7,96 m, una fita a l’abast de molts
pocs atletes de la seva categoria.
En la categoria S20, van participar
els atletes entrenats per Alejandro
Aragoneses: en Jan Badia, que va
caure a les eliminatòries, i en Paul
McGrath, tot un campió d’Europa
que va demostrar la seva solvència
i categoria arribant sol a meta.

1.- Projecte d’obres anomenat “Millores de la zona de
jocs infantils del Carrer Campfaso de Cornellà de Llobregat”, aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament
en sessió de data 26 de maig de 2021, l’anunci del qual
es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de
data 07 de juny de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8425 de data 04 de
juny de 2021, exposant-se el mateix al públic al Taulell
d’Edictes d’aquest Ajuntament durant el període comprés entre el 31 de maig i el 09 de juliol de 2021 i havent
estat publicat al Butlletí d’informació Municipal del mes
de juny; sense que s’hagin presentat reclamacions ni
suggeriments en el període comprès entre el 31 de maig
i el 22 de juliol de 2021, havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en data 21 de juliol de 2021,
en conformitat amb les previsions de l’acord d’aprovació
inicial esmentat.

Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del
següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la forma
i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes a
comptar des de la data indicada.

2.- Projecte d’obres anomenat “Adequació dels patis de
l’Escola Suris – Fase I”, aprovat inicialment per la Junta
de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió de data 14
de maig de 2021, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí
Oficial de la Província (BOP) de data 28 de maig de 2021 i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número
8420 de 28 de maig de 2021, exposant-se el mateix al públic
al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament duran el període
comprés entre 21 de maig i el 2 de juny de 2021 i havent
estat publicat al Butlletí d’informació Municipal del mes de
juny; sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre el 31 de maig i el 22 de
juliol de 2021, havent estat aprovat definitivament de forma
automàtica en data 14 de juliol de 2021, en conformitat amb
les previsions de l’acord d’aprovació incial esmentat
Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es
podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu, de

Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre
recurs que es cregui convenient.
EDICTE: En conformitat amb el que disposa l’article 9 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, en concordança amb l’article 44.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28
de novembre i amb l’article 169 del ROM, es dóna publicitat al Decret d’Alcaldia núm. 2573/2021 de 22 de juny,
relatiu als nomenaments dels membres de les Comissions Informatives de caràcter permanent.
…
DECRET 2573/2021 DE 22 DE JUNY
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2413/2021 de 10 de juny,
i com a conseqüència de noves necessitats organitzatives
derivades de la nova condició de Diputada del Parlament de
Catalunya de la regidora senyora Rocío García Pérez, es va
procedir a nomenar nova Presidenta delegada de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries a la regidora, senyora Joana Piñero Romera.
Atès que segons Decret d’alcaldia núm. 2645/2019 de 9 de
juliol, la regidora, senyora Joana Piñero Romera, ostenta
també la condició de vocal d’aquesta Comissió Informativa
en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP).
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que
legalment tinc conferides.
HE RESOLT
Primer.- Modificar la representació del Grup Municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya/Candidatura de
Progrés (PSC–CP) en la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, que en el successiu restarà
conformada de la següent manera:
• En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP)
- Titular: Senyor Ot García Ruiz
- Suplent: Senyora Lídia Gómez Pla
Segon.- Aquesta delegació, en conformitat amb el que disposa l’article 177 del ROM, en concordança amb l’article 44 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
delesEntitatsLocals,aprovatperReialDecret2568/86,de28de
novembre, produirà efectes des del dia següent a la data
de notificació d’aquest Decret ala Regidora afectada, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a les Regidores afectades, entenent-se acceptada la competència delegada de
forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-quatre hores
següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació, així com als Caps dels diferents Serveis Municipals i als
funcionaris/es que actuen com a Secretaris/es de les esmentades Comissions per delegació de la Secretaria General de
l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes.
Quart.- Publicar aquesta delegació en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Butlletí d’Informació Municipal i en el Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa
l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, en concordança amb l’article 44.2 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28
de novembre i amb l’article 169 del ROM i difondre el seu
contingut, en compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la
Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen
els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta
resolució en la propera sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 del ROM,
en concordança amb l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
…

• La Regidora Joan Piñero Romera ha assumit la condició de Tinenta d’Alcalde i Presidenta delegada de la
Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, i ha vist incrementades les matèries objecte
de delegació de l’Alcaldia, com a conseqüència dels
Decrets d’aquesta Alcaldia núm. 2435/2021, de 11 de
juny, 2413/2021, de 10 de juny i 2436/2021, de 11 de juny,
• La Regidora Lidia Gómez Pla ha assumit la condició
de membre de la Junta de Govern Local i ha vist incrementades les matèries objecte de delegació de l’Alcaldia, com a conseqüència dels Decrets d’aquesta Alcaldia
núm. 2414/2021 de 10 de juny i 2436/2021, de 11 de juny.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS

…
PER TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS D’ÀREA
1. Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa relacionats amb l’Àrea d’actuació, llevat els de caràcter
patrimonial i d’atorgament de tota classe de concessions,
quan la seva quantia no excedeixi dels límits següents:

- Incorporar a la Regidora Joana Piñero Romera dins
dels Tinents i Tinentes d’Alcalde que desenvolupen el
seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i reconèixer-la una retribució bruta anyal de 59.634,96 €.

Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o
definitius que s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici i fins a la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i
interpretació, llevat dels actes de promoció, impuls i proposta i els d’autorització de les obligacions corresponents,
que corresponen als Regidors i Regidores de cada Àrea en
els termes previstos en aquest decret.

- Incorporar a la Regidora Lidia Gómez Pla dins dels
regidors i regidores delegats que desenvolupen el seu
càrrec en règim de dedicació exclusiva i reconèixer-la
una retribució bruta anyal de 54.357,94 €.
Segon.- Notificar aquest acord a les Regidores afectades, fent-les constar, que s’entendrà acceptat aquest
règim de dedicació de no manifestar res al respecte dins
del termini de les 24 hores següents a la seva notificació, així mateix, notificar aquest acord al departament de
Recursos Humans, pel seu coneixement.
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa
l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica
municipal, en compliment del que disposen els articles 5
i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
…

EDICTE: En conformitat amb el que disposa els articles 104.3
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i 304 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, es dóna publicitat l’Acord Plenari de dia
30 de juny de 2021, relatiu a la modificació de l’acord plenari de 2 de juliol de 2019, posteriorment modificat per nous
acords plenaris de 18 de desembre de 2019, de 27 de gener
de 2021 I 24 de març de 2021 de determinació del nombre,
característiques i retribucions dels membres corporació:
…

EDICTE: En conformitat amb el que disposa l’article 178
del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, es dóna publicitat al Decret d’Alcaldia núm. 2686/2021 de 2 de juliol, que modifica l’error de
transcripció del DA. 2436/2021, de 11 de juny, de la delegació general d’atribucions de l’Alcaldia respecte la gestió
i resolució dels assumptes de les seves respectives Àrees
d’actuació als membres de la Junta de Govern Local.
Decret d’Alcaldia núm. 2686/2021 de 2 de juliol.
…

Atès que en aquests moments resulta necessari reconsiderar aquest règim de dedicació i retribucions, com a
conseqüència de diferents canvis organitzatius derivats
de les noves necessitats organitzatives operades com
a conseqüència de la nova condició de Diputada del
Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío
García Pérez, que han donat lloc a l’assumpció de noves
responsabilitats de les regidores següents:

A. Donar nova redacció al punt 1 de la delegació de competències efectuada a favor de tots els regidors i regidores
delegats d’Àrea, en el sentit d’incorporar aquest paràgraf,
restant redactat aquest en els termes següents:

• Respecte dels contractes administratius d’obres, serveis i
subministrament, fins als límits previstos en cada moment
per a la contractació menor en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i respecte dels contractes privats, els límits referits als contractes de serveis.

Cornellà de Llobregat, 8 de juliol de 2021.

Un cop constituït el nou Ajuntament derivat del resultat de les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial
Decret 209/2019, d’1 d’abril i dins de les operacions de
configuració del nou Cartipàs Municipal, el Ple municipal,
mitjançant acord adoptat en sessió celebrada en data 2 de
juliol següent, posteriorment modificat mitjançant nous
acords plenaris de 18 de desembre de 2019, 27 de gener
de 2021 i 24 de març de 2021, dins del marc establert pel
que disposen els articles 75 i següents de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i amb els articles 32 i següents del
ROM, interpretats d’acord amb la seva Disposició Addicional,
a la vegada que va determinar els regidors i regidores
que havien de desenvolupar els seus càrrecs en règim
de dedicació exclusiva o parcial, també va concretar, el
seu règim de retribucions i d’indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans col·legiats municipals.

Primer.- Esmenar l’error de transcripció detectat en el Decret
d’Alcaldia núm. 2436/2021, de 11 de juny i, en conseqüència,
respecte del punt segon de la seva part dispositiva:

Primer.- Modificar, amb efectes del dia d’avui, el règim
de dedicació i retribucions dels membres d’aquesta
Corporació establert en els punts primer a tercer de
l’acord plenari de 2 de juliol de 2019 posteriorment
modificat per nous acords plenaris de 18 de desembre
de 2019, 27 de gener de 2021 i 24 de març de 2021,
respecte dels extrems següents:

Cornellà de Llobregat, 8 de juliol de 2021.

“Acord Plenari de 30 de juny de 2021”

HE RESOLT

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2436/2021, de 11 de juny,
en virtut del qual es modificava el règim de delegacions
de competències d’aquesta Alcaldia aprovat per Decret
núm. 2494/2019 de 20 de juny, i posteriorment modificat pels Decrets núm. 3622/2019, de 30 de setembre i
842/2021, de 3 de març.
Atès que en aquest Decret s’ha detectat un error de
transcripció, consistent en mantenir dins de les delegacions efectuades a favor del Regidor d’Economia i
Administració el paràgraf que a continuació es transcriu,
tot i estar vinculat amb competència que, com a conseqüència d’aquest Decret, es delega a favor de tots els
regidors i regidores delegats d’Àrea:
…
Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o
definitius que s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici i fins a la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i
interpretació, llevat dels actes de promoció, impuls i proposta i els d’autorització de les obligacions corresponents,
que corresponen als Regidors i Regidores de cada Àrea en
els termes previstos en aquest decret.
…
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions
que legalment té conferides

• Respecte dels altres contractes i respecte de les concessions, fins a 30.000,00 euros.

…
B. Suprimir aquest paràgraf de la relació de competències delegades a favor del Regidor delegat d’Economia
i Administració.
Segon.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de
la Província, al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 178 del ROM, en concordança amb l’article
44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals i difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica
municipal, en compliment del que disposen els articles 5
i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors
i Regidores i als Caps dels diferents Serveis Municipals,
pel seu coneixement i efectes.
Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la
sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al que preveu l’article 23.7 del ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Cornellà de Llobregat, 9 de juliol de 2021.
EDICTE: El Ple Municipal de l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat, en sessió celebrada el dia 28 de juliol de
2021 va acordar, entre d’altres, aprovar inicialment els
següents projectes d’obres:
PROJECTE PER LA RENATURALITZACIÓ I L´AMPLIACIÓ DE
LA VORERA NORD A L´AVINGUDA REPÚBLICA ARGENTINA, TRAM ENTRE MOSSÉN ANDREU I AV. SANT ILDEFONS
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT amb un pressupost de
362.923,56€ sense IVA i de 439.137,51€ IVA inclòs.
PROJECTE OBRES DE PACIFICACIÓ DEL CARRER BONESTAR ENTRE C/FLORIDA I C/ANOIA amb un pressupost de
181.791,17 € sense IVA i de 219.967,32 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’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions
i/o suggeriments que estimin convenients.
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin
presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments
que suposin modificacions 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.
Cornellà de Llobregat, a 29 de juliol de 2021.

CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 24

MARI CARMEN LÓPEZ
Grup Municipal
de Podemos

CONTRA L’ESPECULACIÓ I EN
DEFENSA DEL MEDI AMBIENT
En plena pandèmia i sense previ avís, la Generalitat de
Catalunya va aprovar el Decret 75/2020 el 6 d’agost de
2020 que regula noves modalitats turístiques, com els
allotjaments singulars i les llars compartides que permet
reconvertir una propietat d’ús residencial estable en un
apartament turístic que lluny d’afavorir famílies per a què
puguin llogar habitacions per millorar els seus ingressos,
acaben afavorint els interessos particulars d’una minoria i
perjudicant greument l’interès general. L’any 2011, el Govern
de Convergència de la mà del PP, van aprovar la coneguda
llei OMNIBUS, obrint la porta a que qualsevol habitatge
residencial es pugui reconvertir en apartaments turístics, que
ha provocat problemes de convivència, sorolls, contaminació
acústica, excés de residus urbans i alteració del comerç, que
sovint s’allunya del comerç de proximitat i s’especialitza en les
necessitats dels turistes.
En PODEMOS CORNELLÀ defensem que no se segueixin
produint o es puguin produir bombolles de preus amb pèrdua
d’habitatges y gentrificació dels barris en els quals els veïns i
veïnes veuen com minva la disponibilitat d’habitatge y pugen
les rendes de manera indiscriminada. A més, la nostra ciutat al
situar-se a prop de Barcelona i de l’aeroport, es veu afectada
també pels efectes del turisme, tant en possible gentrificació,
especulació i efectes mediambientals.
Aquest mes he presentat una moció que va ser aprovada
per unanimitat perquè l’Ajuntament de Cornellà analitzi la
situació de pisos turístics i l’impacte del turisme al municipi,
que regularitzi el nombre de pisos turístics existents i futurs,
que estipuli mecanismes de control sobre la regularització
d’habitatges com a pisos turístics, i supervisió per activar
actuacions sobre els pisos turístics il·legals.
També hem proposat sense èxit, rebutjar la proposta
d’ampliació de la tercera pista de l’aeroport del Prat, fet que
destruirà l’espai natural de la Ricarda i l’obstrucció del corredor
ecosistèmic dels espais naturals del Delta del Llobregat,
un un territori de gran valor per al Baix Llobregat, Cornellá,
Àrea Metropolitana de Barcelona i Catalunya. Conviuen en
un delicat equilibri, infraestructures de transport, industrials,
urbanes, i també agrícoles i naturals d’un alt valor, que ha
sofert profundes intervencions durant dècades i no pot
sostenir ni un pam més d’ampliacions de les infraestructures
sense que la seva viabilitat es vegi compromesa de manera
irremeiable. La intenció d’Aena d’ampliar la tercera pista de
l’aeroport del Prat, desfà el consens de l’acord signat al Pla
Delta l’any 94, un equilibri fruit d’un ampli consens treballat
entre les administracions estatal, autonòmica i municipal y
suposarà un desastre natural, agrícola i patrimonial sense
pal·liatius que afectarà sense dubtes al nostre municipi.
cornelladellobregat@circulospodemos.info
C/ Mossèn Andreu, 21

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s

OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA
Iniciamos el nuevo curso político tras el parón estival para
continuar trabajando con fuerzas renovadas para y por
nuestra ciudad. Y lo haremos de la única manera que en
Ciutadans entendemos la política municipal, poniendo al
ciudadano, sus necesidades y su bienestar en primer lugar.
En el último pleno de julio, nuestro Grupo Municipal votó
en contra del nuevo pliego de condiciones que aprobó el
equipo de gobierno (PSC y En Comú) para la concesión
de las paradas del Mercado de San Ildefonso que finaliza
después de 50 años. El Mercado es el centro neurálgico del
barrio, es un referente en productos frescos y de proximidad,
y en sus paradas compran vecinos, pero también lo hacemos
aquellos que vivimos en otras zonas del municipio y de
localidades cercanas.
Nuestra posición siempre ha sido proteger y ayudar a los
autónomos, a las pymes y al comercio local y más después
de esta pandemia que estamos sufriendo. En este caso,
abogábamos por la transparencia y una gestión pública
participativa que llevase a una concesión de las nuevas
paradas del mercado digna, justa y realista. Bajo nuestro
punto de vista las demandas son altamente exigentes, ni los
precios por parada y almacén ni los baremos de puntuación
se ajustan a los de diferentes mercados similares de otras
ciudades del área metropolitana. También el hecho ahora
de pujar por 25 años va a hacer que actuales paradistas
cercanos a la jubilación lo vean inviable económicamente.
Queremos que no se pierdan ninguno de los 300 puestos
de trabajo directos del mercado ni otros que desarrollan su
actividad en el entorno.
Por otra parte, nos opusimos al proyecto para la
“renaturalización” de la Avda. República Argentina, entre
Mossèn Andreu y Avda. San Ildefonso” y al proyecto de “obras
de pacificación” de la calle Buenestar entre Florida y Anoia.
Socialistas y Comuns siguen la estela de Colau en
Barcelona y han aprovechado el contexto de la pandemia para
imponer su modelo de urbanismo táctico bajo el paraguas del
“Cornellà Natura”. Estas modificaciones no dejan de ser parches,
ya que Cornellà carece de Plan de Movilidad vigente desde
2012, suponen un ataque directo a los vecinos que optan por
la movilidad en coche y rompen el consenso con el resto de
grupos municipales que aprobamos un modelo reversible
de estas calles mientras durase la pandemia.
Continuaremos en este curso político con nuestra oposición
constructiva y responsable, donde las propuestas útiles y
de interés general van a continuar siendo nuestra dinámica.
Recordad que podéis contactar con el Grupo Municipal de
Ciutadans en el Despacho Municipal mediante cita previa,
a través del correo electrónico ciutadans@aj-cornella.cat
y en las redes sociales.
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RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

50 ANYS DE LES INUNDACIONS

AVANZAMOS

El 20 de setembre farà 50 anys que es van produir les darreres
i devastadores inundacions del riu Llobregat a Cornellà. En
poques hores, aquesta riuada va negar i omplir de fang els
carrers, cases, botigues i fàbriques dels barris Almeda, Centre i
Riera. L’aigua va arribar a sobrepassar els 2 metres d’alçada, el
corrent va circular a més de 80 km/h, i va causar morts i grans
pèrdues econòmiques i materials.
Riera i Almeda ja havien patit altres inundacions, i
posteriorment n’hi va haver d’altres però no tan significades.
Les inundacions del 1971, van ser l’inici d’àmplies
mobilitzacions ciutadanes, reclamant la neteja dels carrers, la
construcció de murs de protecció, la millora del clavegueram,
però sobretot, la demanda de la canalització del riu, que
després d’anys de reivindicació es va iniciar el 1975 i va
finalitzar a l’any 1978.
Des de la canalització del riu, no s’han patit inundacions,
ara bé, sí que en determinades ocasions, en episodis de
pluja intensa, l’acumulació d’aigua ha estat considerable,
sobretot perquè bona part dels barris Centre, Riera, Almeda
i Fontsanta-Fatjó són inundables pel desbordament del riu
o per pluges torrencials. El canvi climàtic i les reiterades
construccions en aquests espais, han fet que aquestes
catàstrofes s’hagin multiplicat per cinc a tot el món.
Tot i això, es pretén construir un barri sencer nou, amb
2497 habitatges, a la zona inundable de Ribera-Salines.
Aquesta zona és la que està situada entre l’Avinguda Baix
Llobregat i la Ronda Litoral, i la Carretera de Sant Boi i l’Estadi
Municipal Pilar Pons. És l’única zona agrícola i d’espais verds
que queda a la nostra ciutat. El projecte es va aprovar el
2009 i la intenció era edificar-hi majoritàriament habitatges
assequibles, amb els corresponents equipaments. Però va
quedar aturat per la crisi immobiliària del 2008 i ara, l’equip de
govern l’ha reiniciat.
Nosaltres sempre ens hem oposat a aquest projecte,
considerem que s’ha de trobar un equilibri entre habitatges,
equipaments, zones industrials i zones verdes i agrícoles a la
ciutat. No podem construir fins a l’últim metre quadrat i hem
de preservar les poques zones verdes de les quals disposem.
Tot això, sumat a la gran pèrdua que suposaria aquest espai
natural i als grans impactes ambientals que generaria. I els
perills que podria suposar construir en zona inundable, entre
d’altres. Actualment ja som la població amb més densitat del
Baix Llobregat i encara l’incrementaríem més.
Per lluitar per l’anul·lació d’aquest projecte i amb
la voluntat de donar vida a aquest espai, s’ha creat la
Plataforma Ribera-Salines. Els podeu trobar a les diverses
xarxes socials, a l’hort comunitari que han creat i a les
assemblees que realitzen. Us animem a participar-hi!
Des d’Esquerra Republicana de Cornellà, continuarem
lluitant per mantenir i dignificar aquest espai.

Empezamos. Esta sea quizás la palabra más usada después del
paréntesis estival. Un paréntesis en el que, si ha sido posible,
se ha disfrutado de un cierto periodo de descanso. Ahora es
preciso pues retornar al trabajo, a la escuela, a las tareas diarias
que constituyen, jornada a jornada, la realidad del curso anual.
Superar la pandemia no está siendo fácil, a pesar de la vacuna,
de los esfuerzos y los ejercicios de responsabilidad general.
Desde el Ayuntamiento no hemos dejado de trabajar para
recuperarnos como sociedad, lo antes posible, de los efectos
causados por la crisis sanitaria. Somos plenamente conscientes
de que es preciso continuar impulsando los proyectos y servicios
habituales, con otros destinados a superar los estragos que esta
crisis ha causado en muchos de nuestros hogares. Lo hacemos
implementando medidas sociales, económicas y fiscales
para cuidar de los más vulnerables. Organizando actividades
lúdicas, deportivas y culturales para mantener el pulso vital de
la calle con la energía necesaria, pero con la prudencia que
conviene. Garantizando el mantenimiento del espacio público
y la ciudad, trabajando para su desarrollo y su sostenibilidad.
Y a nivel estatal, estos últimos meses hemos hecho avances
históricos. La pandemia no ha supuesto una excusa para aparcar
avances necesarios para nuestra sociedad. Con el anteproyecto
de ley LGTBI hemos vuelto a situar a España en la vanguardia de
los derechos y el reconocimiento de la diversidad que tan fuerte
hace a nuestra sociedad. Aprobamos la ley de cambio climático,
aprobamos la ley de protección a la infancia, aprobamos la
ley del Ingreso Mínimo Vital que ya llega a más de 600.000
personas en nuestro país. Y también hemos aprobado la ley del
sí es sí, la ley de garantías de la libertad sexual que amplía el
concepto de violencia y sitúa el consentimiento en el centro.
Somos el gobierno que mayores recursos ha transferido
a las CCAA para sostener un momento de emergencia
grave sanitaria. La sanidad, la educación y la dependencia
en todos y cada uno de los territorios, sin importar
quien gobierna. Damos respuesta a la sociedad y lo
hacemos frente aquellos que practican la imposición.
Esto no son palabras abstractas, son hechos. Hechos
como el acuerdo europeo histórico, y que suponen, esos
fondos europeos, no solo la recuperación económica sino
un paso de gigante en la modernización. Los próximos
meses vamos a seguir avanzando.
Y para acabar, comprendo la fatiga, pero no podemos
bajar la guardia. El virus sigue entre nosotros, así que
sigamos siendo cuidadosos, prudentes y responsables
frente al virus. Ya queda menos.
Ya sabéis, nos podéis escribir psc@aj-cornellà.cat, o,
con responsabilidad, nos vemos por la ciudad.
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CLAUDIO CARMONA
Grup Municipal d’En
Comú-Movem Cornellà

SETEMBRE/
OCTUBRE
http://agenda.cornella.cat

GOVERNAR PER DEFENSAR
L’INTERÈS GENERAL
Aquest estiu hem vist amb preocupació com l’Afganistan
tornava a caure en mans dels talibans, culminant el fracàs
d’una comunitat internacional sense estratègia de pacificació
i reconstrucció. Avui el més preocupant és la situació de les
dones i nenes afganeses, la presa de poder del fonamentalisme
talibà portarà com a conseqüència l’esborrat de les dones.
La comunitat internacional ha de donar una resposta
clara i contundent a curt termini, garantint vies segures a les
persones que cerquen refugi, i exercint la pressió necessària
perquè es garanteixin els Drets Humans en territori afganès
i al llarg de les rutes de fugida i als camps de refugiats i
refugiades. No obstant això, és important que la Unió Europea
no reconegui el règim violent i fonamentalista i condemni els
incompliments de Drets Humans.
A un altre nivell, també hem seguit amb preocupació i
indignació l’escalada de preus de l’electricitat a casa nostra.
No és admissible que empreses amb beneficis multimilionaris,
participant en un sistema caduc, aboquin a la pobresa
energètica a milers de famílies, sovint recorrent a pràctiques
sospitoses i reprotxables. Un aspecte com aquest no es pot
deixar en mans dels desitjos del mercat, l’administració pública
ha d’intervenir de forma decidida defensant els interessos de
la ciutadania i el bé comú. En aquest sentit, Unidas Podemos
i En Comú Podem han registrat al Congrés una proposició
de llei per crear una empresa pública d’energia que pugui
controlar els preus i lideri la transició cap a un model energètic
més democràtic, ecològic i just. Una mesura amb el mateix
esperit que la creació de l’operador energètic Barcelona Energia,
liderada per Ada Colau i Barcelona en Comú, aconseguint les
tarifes més barates de tot l’Estat. Països com Alemanya, França,
Suècia, Itàlia, entre molts altres, disposen d’aquest instrument
públic al servei dels interessos generals en un sector estratègic
mentre que a Espanya patim les conseqüències de la dèria
privatitzadora del PP amb el conformisme del PSOE.
Lluitar contra els oligopolis defensant els interessos de la
gent treballadora és un dels exemples de per què cal governar.
La millor mostra d’això és la gestió del Ministeri de Treball al
govern de l’Estat. El mes d’agost ha portat la xifra rècord de
descens d’aturats, 82.583 aturats i aturades menys. A Cornellà
aquest descens ha sigut del 4,5% respecte al mes anterior i del
17,9% respecte a l’any anterior.
Davant qui només defensava transferir diners a empreses,
el temps dóna la raó a Yolanda Díaz, defensant una política
d’ERTOs i de manteniment dels llocs de treball que donen
raons per l’optimisme. Optimisme com el que representen
les pujades del salari mínim també liderades per Unidas
Podemos - En Comú Podem. Patim una greu crisi, sí, però s’ha
demostrat que es pot gestionar una crisi d’una altra manera,
posant la gent treballadora al centre.

NOVA EXPOSICIÓ
DE NINEKAS
Del 30 de setembre al 24 d’octubre, el Castell acull la
cinquena edició de “1.000 i una nineka”, el recull de
nines elaborades de manera artesanal. Aquesta
mostra forma part del projecte solidari que cerca fons
a favor de la investigació contra el càncer infantil i
juvenil a benefici de l’Obra Social Sant Joan de Déu.

EXPOSICIÓ EN RECORD DE LES
INUNDACIONS DE 1971
En record de les inundacions del setembre de 1971,
L’Avenç de Cornellà, Associació per al Patrimoni
Històric i la Cultura, amb el suport de l’Ajuntament,
impulsa la col·locació d’un monument que marca les
alçades on va arribar l’aigua, una placa a cadascun
dels barris afectats i una petita exposició al carrer que,
a través de fotografies, mostrarà les conseqüències
de la riuada, així com la solidaritat, la unió del veïnat
i la mobilització ciutadana. La inauguració, tant del
monument i de les plaques com de l’exposició,
tindrà lloc el 21 de setembre, a les 19 h, al costat de
la biblioteca Marta Mata. L’exposició serà itinerant.
ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de juliol
de 2021, ha acordat aprobar les bases particulars i la corresponent
convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència no competitiva destinades als titulars d’activitats de
restauració i dels centres d’estètica i bellesa obligats al tancament
en base a les resolucions SLT/2546/2020 i SLT/2700/2020, de 15
d’octubre i 29 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
covid-19 al territori de Catalunya.
Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies naturals a comptar des
del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOP.
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: www.cornella.cat
També es troben a disposició dels interessats al Departament de
Procediments, Pl. Església, s/n, 1a Planta. Telèfon: 93 377 02 12
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BREUS
FESTES DE BARRI
Els barris d’Almeda, de la Gavarra,
Pedró, Centre i Sant Ildefons tenen
previst celebrar les seves festes
properament. Podeu consultar la
seva agenda a la web municipal.

‘VINE A FER ESPORT SALUT’
Aquest setembre, torna la programació
del”Vine a fer esport salut” amb un
ventall d’activitats cada trimestre. Per
la COVID-19, en algunes activitats
caldrà fer inscripció prèvia. Consulteu
l’agenda d’activitats a www.cornella.cat

VISITA EL MUSEU
PALAU MERCADER
Visita comentada sobre la història de la
finca Mercader i el descobriment dels
espais de la planta noble, diumenge 26
de setembre, a les 11 h i a les 12 h. També
es poden fer visites lliures els dies 19 de
setembre i 12 d’octubre d’11 a 13 h.

LABORATORI DE
LLETRES I IMATGES
El 22 de setembre, a les 18 h, la biblioteca
Central ofereix aquesta activitat presencial
per a infants a partir de 6 anys, que gira
al voltant de l’àlbum “El jardí curiós” de
Peter Brown. Cal inscripció prèvia.

PRESENTACIÓ ‘REFUGIADOS
CLIMÁTICOS’
Divendres 15 d’octubre, a l’Auditori
Sant Ildefons, a partir de les 19.30 h,
es presenta el llibre “Refugiados
Climáticos”, de Miguel Pajares
entorn de la Fira de la Solidaritat.

DIARI
SENYORES I MINYONES
A CAN MERCADER

17 18 15 16 17 18 19

Descobreix els personatges femenins
vinculats a la història del Palau Mercader,
diumenge 17 d’octubre. És una activitat
familiar que es divideix en dues sessions:
de 10.30 a 12 h i de 12.15 a 13.45 h.
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PROJECCIÓ DE ‘CHAVALAS’
Des del 3 de setembre es pot veure a les
sales de cinema la pel·lícula “Chavalas”,
dirigida per la cornellanenca Carol Rodríguez
Colàs i amb guió de la seva germana
Marina. El film, presentat a diferents festivals,
aborda la història de quatre amigues
inseparables a l’adolescència que es
tornen a trobar en el seu barri de Cornellà.

Festes de la Gavarra
21/09/2021

Dia Internacional
de la Pau
25/09/2021

Festes del Pedró
26/09/2021

‘Els ocells’
02/10/2021

Festes del barri Centre

VA DE CONTES:
’QUÈ DIUS QUE QUÈ?’

09/10/2021

Activitat presencial a la biblioteca de
Sant Ildefons adreçada a infants a partir
de 4 anys a càrrec de la narradora Rosa
Pinyol. Serà el 17 de setembre a partir
de les 18 h. Cal fer inscripció prèvia a
qualsevol de les biblioteques municipals.

Hugo Marlo en concert
10/10/2021

Dia Mundial de la
Salut Mental
12/10/2021

Festes de Sant Ildefons

NOVA TEMPORADA
A RÀDIO CORNELLÀ
L’emissora municipal estrena nova
temporada, la quaranta, a partir de l’1
d’octubre amb una àmplia programació
amb l’objectiu d’informar i entretenir a la
ciutadania. Música, esports, informatius,
espais de servei públic i molt més.
Ràdio Cornellà emet al 104,6 de l’FM.

REOBERTURA DE LES
PISCINES DE CAN MILLARS
Després de les obres de renovació del
vas gran, les piscines de Can Millars
tornen a obrir-se al públic, adaptant-se
a la normativa sanitària actual.

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
900 900 120 Atenció 24 h
112 Emergències
Centre d’Informació
i Recursos per a les Dones

ESCOLTA LA TEVA RÀDIO
www.radiocornella.cat
@radiocornella

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

3

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

www.cornella.cat

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

