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L’alcalde
Antonio Balmón

NI UNA MÉS, NI UNA MENYS

Lamentablemente, un mes de noviembre más, tenemos  
que hablar de la violencia machista. Y debemos hacerlo  
porque estas agresiones contra las mujeres se siguen  
produciendo. Y, por desgracia, como estamos viendo  
en los últimos meses, con una virulencia extrema  
sobre mujeres jóvenes. 

La violencia de género no entiende de edades, 
y entre los adolescentes empieza a hacer también 
estragos. El control de las redes sociales y del móvil 
en la vida de pareja es cada vez más evidente, 
afectando, cada vez más, a la idea que una parte 
de la juventud tiene de la relación de pareja, 
confundiendo amor con posesión y control. 

Aunque cada vez somos más los comprometidos 
con el lenguaje no sexista y con la igualdad y el 
respeto entre hombres y mujeres, no es difícil 
pensar en alguna canción o en alguna película en 
la que las mujeres aparezcan menospreciadas. 

La educación y la prevención son claves para 
luchar contra la violencia machista. Debemos 
educar a nuestros hijos e hijas en la igualdad, en 
el respeto a la libertad individual de cada persona 
y en la tolerancia. Un trabajo que nos afecta de 
forma individual, pero también como sociedad para 
modificar conductas sexistas.

Para dar visibilidad y denunciar todo esto, “Cornellà 
pone la lupa” una vez más. Hemos preparado una 
agenda de actos reivindicativos del 25-N, para no 
olvidar a las víctimas, a aquellas mujeres que no 
pudieron ser libres ni escapar de sus maltratadores. Pero 
también para recordar a los niños y niñas asesinados 
por los maltratadores de sus madres, siendo, en muchos 
casos, sus propios padres. Porque no queremos ni 
una más, porque no queremos ni una menos.

Malauradament, un mes de novembre més, hem de 
parlar de la violència masclista. I hem de fer-ho perquè 
aquestes agressions contra les dones es continuen 
produint. I, per desgràcia, com estem veient en els 
darrers mesos, amb una virulència extrema sobre 
dones joves.

La violència de gènere no entén d’edats i entre els 
adolescents comença a fer també estralls. El control de 
les xarxes socials i del mòbil en la vida de parella és cada 
vegada més evident, cosa que afecta, cada vegada més,  
la idea que una part de la joventut té de la relació de 
parella, confonent amor amb possessió i amb control.

Encara que cada vegada som més els compromesos 
amb el llenguatge no sexista i amb la igualtat i amb 
el respecte entre homes i dones, no és difícil 
pensar en alguna cançó o en alguna pel·lícula en 
la qual les dones apareguin menyspreades.

L’educació i la prevenció són clau per lluitar contra 
la violència masclista. Hem d’educar els nostres 
fills i filles en la igualtat, en el respecte a la llibertat 
individual de cada persona i en la tolerància. Una 
feina que ens afecta de manera individual, però també 
com a societat, per modificar conductes sexistes.

Per donar visibilitat i denunciar tot això, “Cornellà 
posa la lupa” una vegada més. Hem preparat una 
agenda d’actes reivindicatius del 25-N per no oblidar 
les víctimes, aquelles dones que no van poder ser 
lliures ni escapar dels seus maltractadors. Però també 
per recordar els nens i les nenes assassinats pels 
maltractadors de les seves mares, que eren, en molts 
casos, els seus propis pares. Perquè no en volem 
ni una més, perquè no en volem ni una menys.
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CORNELLÀ PONE LA LUPA  
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La lucha contra la violencia machista continúa 
siendo uno de los ejes principales del gobierno 
municipal. Con esta premisa, el Ayuntamiento de 
Cornellà, junto con el Consell Municipal de les 
Dones, la Plataforma ciudadana contra la violencia 
machista y las diferentes entidades de la ciudad, han 
elaborado un calendario de actos enmarcados en 
la conmemoración del 25-N, Día internacional de la 
eliminación de la violencia contra las mujeres.

A través de la página web www.cornellaposalalupa.cat
se difundirán videos y cápsulas con el objetivo 
de sensibilizar contra la violencia dirigida a las 
mujeres, profundizar y poner especial atención 
en la detección, actuación y acompañamiento 
de los diferentes tipos de violencia.

LOS JÓVENES CENTRAN LA 
CONMEMORACIÓN DEL 25-N
Los jóvenes son protagonistas de esta campaña 
y por ello, la Xarxa Activa de la Joventut per la 
Igualtat tiene un papel destacado. La XAJI está 
formada por el alumnado de todos los insti-
tutos de Cornellà y participa en las sesiones de 
prevención y en las actividades de sensibiliza-
ción que se llevan a cabo durante el mes de 
noviembre en estos centros educativos, además 
de intervenir en el acto central del 25-N.

LOS ACTOS PRINCIPALES  
DEL 25-N EN CORNELLÀ
Además de la participación de los jóvenes en la agenda 
de actos sobre el 25-N, el consistorio ha programado 
tres actos más: una conferencia sobre violencias 
invisibles a cargo de Marta Doblas, psicóloga del 
CIRD y con la participación de mujeres deportistas 
de la ciudad, el martes 23 de noviembre, a las 17 h. 
El jueves 25 de noviembre, se llevará a cabo el acto 
central con la lectura del manifiesto en la plaza de 
l’Església, a las 18.30 h. El sábado 27 de noviembre, 
L’Auditori de Cornellà acogerá el espectáculo flamenco 
“¡Silencio!”, de la compañía Barcelona Ballet Flamenco, 
a las 20 h. Y el domingo 28, la ciudad se suma a la 
marcha comarcal contra la violencia machista.

RENOVADO EL COMPROMISO CON  
EL OBSERVATORI DE LES DONES EN  
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
El Ayuntamiento de Cornellà mantiene su compromiso con el 
Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació a través  
de sus políticas públicas. Esta entidad ha conmemorado recientemente 
su veinte aniversario con una jornada donde se analizó, entre otros 
aspectos, el tratamiento mediático de las violencias machistas.

#cornellaposalalupa

#25N
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CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

 900 900 120 Atenció 24 h

 112 Emergències

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

Guàrdia Urbana de Cornellà
Rubio i Ors, 65 (Edifici Can Gaya). T. 93 377 14 15 (24 h)

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

Descarrega l’APP  
de Seguretat Ciutadana

ATENCIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA
El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones 
(CIRD) de Cornellà, creado hace más de 25 años, 
fue pionero en la comarca en el impulso de políticas 
preventivas de asesoramiento a las víctimas de violencia 
de género y a sus hijos. Durante lo que llevamos de 
año, ha atendido a un total de 171 mujeres por este 
tema, la mitad de las cuales tienen entre 30 y 45 años.

@igualtatcornella

MAR. 23 DE NOV.
CONFERENCIA SOBRE 
VIOLENCIAS INVISIBLES
 Centre d’Informació i 

Recursos per a les Dones 
 17 h

A cargo de Marta Doblas, 
psicóloga del CIRD. 

JUE. 25 DE NOV.
LECTURA DEL MANIFIESTO
 Pl. de l’Església (en caso de lluvia, 

en el Patronat Cultural i Recreatiu)
 18.30 h

Participan: el profesorado de 
l’Escola Municipal de Música  
Roser Cabanas, la XAJI, alumnado 
de Primaria del colegio Antoni 
Gaudí y la Plataforma Ciudadana 
contra la Violencia Machista.

SÁB. 27 DE NOV.
¡SILENCIO!, DE LA 
CIA. BARCELONA 
BALLET FLAMENCO
 L’Auditori  20 h

Entradas a través de  
https://auditoricornella.com/

DOM. 28 DE NOV.
VIII MARCHA ‘EL BAIX 
LLOBREGAT CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA’
 Pl. de l’Església  10.30 h

Organiza: Consell Comarcal 
del Baix Llobregat y 
Ayuntamiento de Cornellà

AGENDA:



EL AYUNTAMIENTO DESTINA  
400.000 EUROS A UNA  
NUEVA EMISIÓN DE  
TARJETAS-MONEDERO

El Ayuntamiento de Cornellà, a 
través de la empresa municipal 
de Promoción Social, Urbana y 
Económica (Procornellà), vuelve 
a poner en marcha las tarjeta-
monedero. Después de la buena 
acogida de la primera edición, 
se ha decidido seguir reforzando 

la actividad del comercio local a 
través de esta iniciativa, centrada en 
fidelizar las compras de proximidad. 

A partir del 29 de noviembre, 
se pondrán en circulación 16.000 
nuevas tarjetas. Al igual que el año 
pasado, la campaña está dirigida 
a la ciudadanía mayor de 18 años 

de Cornellà. Cada persona puede 
adquirir la tarjeta “Compra a prop, 
compra amb confiança” por 75 euros 
y la recibe con un saldo de 100 
euros —los 25 euros restantes los 
aporta directamente el consistorio—. 

En comparación con la 
edición de 2020, el Ayuntamiento 
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Cada ciudadano podrá 
adquirir una tarjeta con 
un saldo de 100 euros.  
De ellos, 75 euros los 
aporta el usuario y 
25, el consistorio



de Cornellà destinará 100.000 
euros más, invirtiendo un total de 
400.000 euros en esta campaña 
de comercio local. De esta 
manera la ciudadanía podría 
gastar en el comercio local 
hasta 1,6 millones de euros.

En esta iniciativa, participan 
todo tipo de establecimientos 
comerciales: desde paradas de 
los tres mercados municipales, 
a tiendas de moda, calzado 
o electrónica; además de 
peluquerías y centros de estética. 
El listado de comercios estará 
disponible a través de la página 
www.compracornella.cat

MÁS APOYO A LA 
ECONOMÍA DE PROXIMIDAD
Para paliar los efectos de la 
pandemia, el Ayuntamiento puso en 
marcha el Plan de Choque contra la 
Covid-19, dotado de 5,8 millones y 
con programas dirigidos a diferentes 
ámbitos: atención social, ayudas de 
emergencia, la pobreza energética… 
En el caso del sector comercial, se 
destinan 420.000 euros a ayudas 
a bares y restaurantes que, por 
culpa de las restricciones sanitarias, 
han visto reducida su actividad y, 
por ende, también sus ingresos. 
También se han congelado tasas e 
impuestos municipales, como, por 

ejemplo, el de la ocupación de la vía 
pública (terrazas). Y además, se está 
haciendo un refuerzo del programa 
“Quota 0” para emprendedores, 
con ayudas al pago de alquileres de 
locales y oficinas gestionados por 
Procornellà y asistencia a PYMES, 
dotado de 110.000 euros. Todas 
estas iniciativas se suman a la 
renovación de las tarjeta-monedero. 

COMERCIOS ADHERIDOS
A partir del 29 de noviembre, se 
puede consultar la lista de los 
establecimientos participantes en 
esta segunda edición en la página 
web www.compracornella.cat
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¿CÓMO PUEDO ADQUIRIR MI TARJETA-MONEDERO?

¿CÓMO FUNCIONAN 
LAS NUEVAS TARJETAS 
DE COLOR GRIS?
Aunque pagas 75 €, el saldo de la tarjeta es de 100 €

Puedes utilizarlas en cualquiera  
de los establecimientos adheridos

El plazo para usar tu tarjeta de color gris es de un año,  
hasta el 31 de diciembre de 2022

1
 

Solicita tu tarjeta a través de  
www.compracornella.cat

2
  

Elige cómo y dónde recorgela

3
  

Recoge tu tarjeta físicamente  
en el lugar solicitado

La antigua tarjeta roja
se podrá utilizar hasta el 

31 de diciembre de 2021
en los establecimientos

participantes en la
primera edición
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Presupuesto de 

699.840 € 

EL PARQUE DE CAN MERCADER 
ESTRENARÁ NUEVO PAVIMENTO  

EN EL ACCESO PRINCIPAL

El Ayuntamiento de Cornellà 
ha elaborado un proyecto de 
remodelación del acceso principal 
del parque de Can Mercader, 
consistente en la renovación del 
pavimento, deteriorado princi-
palmente por el crecimiento de 
las raíces de su vegetación y 
también por el paso del tiempo.

Las obras se iniciarán en el primer 
trimestre de 2022. Principalmente, 
se busca conservar esta zona de 
Cornellà, que es una de las mejor 
valoradas por la ciudadanía, tanto 
por su biodiversidad como por sus 
amplias opciones de ocio al aire libre.

Las obras contemplan la 
renovación del suelo duro de la 
zona de llegada al parque, así 
como el suelo de la plaza del 
Palau y el paseo de los plátanos. 
También se repicará el suelo duro 
de la escalinata y, finalmente, 
también se ampliarán parterres. 

EL DETALLE DE LAS OBRAS
En concreto, en la zona de acceso, 
de la plaza y de los plátanos se 
determinará un perímetro de granito, 
que replantea la geometría de esta 
zona central de Can Mercader, a la 
vez que se colocará un pavimento 

asfáltico de color ocre sobre la 
base de hormigón y de grava. 

En la zona de la escalinata, está 
previsto repicar y repavimentar 
la rampa. Y en el resto, se 
ampliarán los parterres. 

Este proyecto se enmarca 
en la iniciativa de Restauración 
y mejora de la red de parques 
metropolitanos con valor 
patrimonial de la Generalitat 
de Catalunya y se prevé que se 
cofinancie con fondos FEDER. 
El presupuesto total previsto 
es de 699.840,78 euros.

PARQUE DE  
CAN MERCADER



COMIENZAN LAS OBRAS 
DE LA SEGUNDA FASE DE 
LA AV. PABLO PICASSO
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SEGUNDA FASE DE LA 
AV. PABLO PICASSO

Almeda

Almeda

Av. del 

Maresm
e

A
v. Pablo Picasso

La segunda quincena de noviembre 
empezarán las obras de la segunda 
fase de reurbanización de la 
avenida de Pablo Picasso, que tiene 
como objetivo la pacificación del 
tráfico y la implantación de nuevos 
elementos urbanos sostenibles 
para ofrecer comodidad y mejor 
accesibilidad a los vecinos y  
vecinas de la zona; dando 
continuidad a las actuaciones 
de la calle en la primera fase.

El tramo que se mejora es el 
comprendido entre la calle Salvador 
Dalí y la avenida del Maresme. La 
obra contempla la ampliación y 
arreglo de las aceras del lado oeste, 
hasta llegar a los 4,45 metros, para 
crear más espacio de paso para 
los peatones. Se plantarán nuevos 
árboles y arbustos en los alcorques. 
Además, se añadirá una nueva 
franja de pavimento drenante que 
actuará como nexo de unión entre 

los alcorques. Se aprovechará la 
obra para renovar la iluminación 
(con la incorporación de farolas 
inteligentes y sostenibles), la 
señalización, el mobiliario urbano, 
los contenedores de basura y 
el alcantarillado, para crear una 
zona cómoda y agradable.

La obra no afectará a la movilidad 
ni a los sentidos de circulación. Tiene 
un coste de 647.414,84 euros y una 
duración aproximada de 6 meses.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Priorizar a los peatones en todo el entorno
• Renaturalizar y mejorar la calidad del espacio público
• Ampliar aceras y radios de giro
• Destinar un carril de circulación exclusivo  

para autobuses y bicicletas

ASPECTOS AMBIENTALES
• Pacificar el tráfico y disminuir el ruido
• Nuevo arbolado y arbustiva de especies autóctonas
• Nueva iluminación LED con criterios 

de eficiencia energética
• Nuevos sistemas de riego automático

Presupuesto de 

674.414 € 



SORTEO DE LOS HUERTOS 
MUNICIPALES DE SANT ILDEFONS  

Y DE CAN MERCADER

El Ayuntamiento de Cornellà se ha sumado a la 
Declaración de Sabadell por un acuerdo político y 
social para la mejora de la calidad del aire, que se 

aprobó el 15 de octubre, en el marco del 2º Congreso 
de Calidad del Aire, celebrado desde esta ciudad 
del Vallès. Su objetivo es avanzar en las acciones 
y estrategias de respuesta desde el mundo local, 

en especial, encaminadas a trabajar de manera 
transversal en el ámbito de la movilidad.

Las parcelas de los huertos munici-
pales de Sant Ildefons y de Can 
Mercader han entrado en fase de 
sorteo, después de que finalizara el 
período de adjudicación vigente. De 
esta manera, se ponen nuevamente 
a la disposición de la ciudadanía 
82 parcelas para el cultivo propio 
de verduras, frutas y hortalizas.

En concreto, los huertos 
municipales de Can Mercader están 
formados por 50 parcelas destinadas 

a pensionistas o personas jubiladas 
de la ciudad, con una concesión de 
cinco años. Disponen de equipa-
mientos y servicios comunes 
como un sistema de riego con 
boca en cada parcela, taquillas 
y compostadores, entre otros. 

Por su parte, el espacio de  
Sant Ildefons (situado en el terreno  
del antiguo edificio del INEM) 
cuenta con 32 parcelas de 38 m2, 
aproximadamente. Estos huertos 

tienen objetivos sociales, ya 
que están dirigidos a personas 
desocupadas, de entre 18 a 65 
años. En este caso, la vigencia de 
la concesión es de tres años.

Las instancias de las 
solicitudes se pueden presentar 
del 11 de noviembre al 10 de 
diciembre, preferiblemente, 
de manera telemática. 

Más información en www.cornella.cat

Son 82 parcelas entre 
los dos equipamientos

CORNELLÀ SE SUMA A LA 
DECLARACIÓN DE MUNICIPIOS 

PARA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE
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CAN MERCADER

SANT ILDEFONS



INFORMACIÓ ESPECIAL: CANVIS EN EL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS

¿QUÉ PUEDO HACER CON  
MIS MUEBLES VIEJOS?
Si tradicionalmente, nuestros muebles, trastos 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, Cornellà dispone de un nuevo servicio 
de recogida de voluminosos en nuestra casa, 
totalmente gratuito y exclusivo para particulares. 
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¿CÓMO PUEDO PEDIR 
ESTE SERVICIO?

1
Llama a este número 
o entra en esta página 
web y recibirás tu cita 
de recogida.

2
La noche anterior a la 
recogida, deberás dejar 
tus muebles en el portal 
de tu casa.

3
En la fecha y hora 
establecida, el servicio 
de recogida pasará  
a recogerlos.

4 Tus muebles irán a la 
Deixalleria. Así de fácil.

A TENER EN CUENTA:
 Se trata de un servicio gratuito y 

exclusivo para particulares. Los 
comercios, empresas o industrias 
deben ponerse en contacto 
con la Deixalleria o contratar un 
gestor de residuos autorizado 
para este tipo de gestiones.

 Quedan excluidos de este nuevo 
servicio: la recogida de materiales 
especiales como escombros 
y restos de obra, de jardinería 
o productos específicos como 
pinturas, pilas o disolventes.

 En caso de que sustituyamos 
un aparato viejo por uno 
nuevo, el comercio que lo 
vende es quien debe ofrecer el 
servicio de retirada del viejo.

Abandonar los voluminosos 
en la vía pública o en 
espacios abiertos sin 

edificar está sancionado 
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Las sanciones por el mal 
uso de los VMP pueden 
alcanzar los 600 euros

700 DENUNCIAS POR INFRACCIONES 
CON VEHÍCULOS DE MOVILIDAD 
PERSONAL (VMP)

LA GUARDIA URBANA DETIENE A 
UN MOTORISTA CON 4,2 KG DE HACHÍS

La Guardia Urbana detuvo a principios de 
noviembre a un motorista con 4,2 kilos 
de hachís tras un accidente de tráfico 
en la calle Campoamor de Cornellà. El 
arrestado se dio a la fuga y escondió la 
mercancía en una zona de huertos y cañas 
después de impactar con un coche.

La intervención de la Unidad de 
Seguridad Ciudadana que iba acompañada 
del perro Tro (unidad K9) de la unidad 
canina de la policía local, permitió la 
localización de las planchas de hachís y la 
detención del conductor de la motocicleta.

La Guardia Urbana de Cornellà ha registrado 
41 accidentes de tráfico con la implicación de 
Vehículos de Movilidad Personal (VMP), desde el 
1 de enero y hasta el 31 de octubre de 2021. 

Esta situación preocupa al Ayuntamiento 
de Cornellà, que a inicios de este mismo año, 
ya modificó la Ordenanza de Circulación y 
Peatones para obligar a estos vehículos a circular 
exclusivamente por la calzada o por los carriles 
segregados / bici para evitar accidentes.

La modificación de la ordenanza entró en vigor 
el 2 de enero de 2021 con el objetivo de velar por la 
seguridad de los peatones y de los conductores de 
estos vehículos, resolver problemas de convivencia 
en el espacio público y fomentar una movilidad 
sostenible y segura. Pero lejos de reducirse el 
número de accidentes, cada año se registran más. 

Hasta finales de octubre, la policía local ha 
llevado a cabo 687 expedientes sancionadores 
contra vehículos de movilidad personal. Siguiendo 
la tendencia de los dos últimos años, el principal 
motivo de las multas es circular por la acera, 
seguido de la falta de casco homologado y viajar 
más de una persona en estos VMP. La penalización 
económica puede llegar a los 600 euros. 
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A partir del 1 de diciembre, el Ayuntamiento de 
Cornellà inicia una campaña informativa sobre 
la implantación del ADN canino. Una iniciativa 
recogida en la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana y es obligatoria para poder incluirlos en 
el censo municipal de animales de compañía. 

El objetivo de esta medida es doble: por un lado, 
preservar el bienestar del animal y reducir el maltrato y la 
tasa de abandonos y, por otro lado, contribuir a solucionar 
problemas de salubridad, limpieza urbana, bienestar y 
convivencia ciudadana. El problema de las deposiciones 
de los perros es una queja constante por parte de la 
ciudadanía y es una de las sanciones que más impone 
la Guardia Urbana (302, entre enero y octubre de 2021).

CORNELLÀ INICIA UNA  
CAMPAÑA PARA IDENTIFICAR 
GENÉTICAMENTE A LOS PERROS

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA DE ADN?

Este registro de huella genética se realizará  
mediante una prueba de saliva indolora en las 
clínicas veterinarias de la ciudad adscritas. La 
prueba será gratuita para las personas que 
ya tengan registradas a sus mascotas en el 
censo municipal de animales de compañía, 
si la realizan antes del 31 de marzo de 2022.

PASOS PARA CENSAR AL PERRO

Todos los perros de Cornellà de 
Llobregat tienen que estar inscritos 

en el censo de animales de 
compañía, llevar chip y registrados 

genéticamente. Primero, deben 
registrarse en el censo municipal y 

posteriormente, ir al veterinario.

VENTAJAS DEL CENSO CANINO 

Permite identificar y localizar perros si se 
pierden, si son maltratados o abandonados. 
Garantiza la protección y convivencia entre 
perros y ciudadanos. Además, compatibiliza la 
tenencia de animales con la higiene, la salud 
pública y la seguridad de las personas.

¿DÓNDE SE PUEDE HACER 
LA PRUEBA DE ADN? 

En cualquiera de las clínicas veterinarias 
que se han suscrito a la iniciativa 

y que pueden consultarse en la 
página web www.cornella.cat

La medida pretende 
preservar el bienestar de 
las mascotas, contribuir 
a mejorar la limpieza 
urbana y la salubridad, y 
mejorar la convivencia

LA MULTA POR NO TENER REGISTRADO AL PERRO CON CHIP 
Y PRUEBA GENÉTICA PUEDE ALCANZAR LOS 1.500 EUROS
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Després de la darrera edició amb activitats virtuals a causa de la pandèmia, aquest 2021 torna la 
Mostra del Còmic de Cornellà amb diferents propostes presencials per gaudir d’aquest art durant 

el mes de novembre. D’aquesta manera, Cornellà serà la capital del còmic fins a l’1 de desembre.
Així, al llarg dels propers dies, hi hauran exposicions, tallers, xerrades i lectures en diferents 

punts de la nostra ciutat, com ara centres cívics, les biblioteques municipals, residències de 
gent gran, instituts, entitats i comerços, a més de diferents equipaments municipals. 

Entre les propostes més destacades es troba l’exposició dedicada a Josep Homs, autor del cartell 
de la Mostra del Còmic 2021, a més de les mostres de Marika Vila, Sara Soler i Carlos Moreno, entre 

altres; i els tallers de Manga o de creació del nostre propi superheroi o heroïna en cinc passos. 
A continuació, repassem les propostes més destacades dels propers dies:

LA 37a MOSTRA DEL CÒMIC 
ARRIBA A CORNELLÀ

‘US’
 Centre Cívic de Sant Ildefons 
 Fins al 27 de novembre 

La Sara Soler explica, amb 
humor, la transició de gènere 
de la seva parella.

DONES DIBUIXANT I MIGRANT.  
EL VIATGE AMB PERSPECTIVA 
DE GÈNERE

 Biblioteca Marta Mata  Fins al 27 de novembre 
Recopilació de còmics que mostren els diferents 
moments del viatge i de l’experiència migratòria.

‘1936-1980. TRES GENERACIONES 
BAJO UN MISMO TECHO’

 Biblioteca  
Sant Ildefons 

 Fins al 27  
de novembre 
Una mostra de 
Jaime Martín.

‘SHI, DUES DONES 
CONTRA UN IMPERI’

 Espai d’Art Moritz  Fins al 26 de novembre 
De Josep Homs, és la història de SHI i està 
treballada amb el guionista belga Zidrou.

ESCULTURA DIGITAL
 Oficina Jove  
 Fins al 26 de novembre 

Un recull de treballs  
elaborats amb escultura  
digital de l’Escola Joso.

EXPOSICIONS…

C
ri

st
in

a 
C

id



ELS GUANYADORS I 
LES GUANYADORES 

DEL CONCURS DE 
CÒMICS 2021 

Aquests són els guanyadors i les guanyadores 
de la trenta-setena Mostra del Còmic Ciutat de 

Cornellà. Bea Tormo ha estat la guanyadora 
del 28è Premi Ivà. El lliurament dels premis 

i la inauguració de l’exposició dels treballs 
finalistes del certamen d’enguany es va dur a 

terme divendres 5 de novembre, al Castell.
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EXPOSICIÓ DEL 37è CONCURS  
DE CÒMIC ‘CIUTAT DE CORNELLÀ’

 El Castell  Fins al 28 de novembre 
Els treballs guanyadors i finalistes de l’actual 
edició del Concurs i les obres del Racó Ivà.

HEROIS DE CÒMICS… I HEROÏNES
 Museu Palau Mercader  Fins al 9 de gener de 2022 

Un repàs de la figura dels superherois al 
llarg del temps i la mirada de gènere per 
destapar els tòpics de les heroïnes.

Consulta l’agenda completa de la Mostra del Còmic a www.cornella.cat

TALLER DE MANGA
 Biblioteca Sant Ildefons  
 Divendres 19 de novembre  
 18 h 

TALLER / Per aprendre la 
tècnica del Manga. Adreçat 
a infants a partir de 7 anys. 
Inscripcions a la mateixa 
biblioteca o al 93 471 12 42

CREA EL TEU SUPERHEROI/ÏNA  
EN 5 PASSES

 Museu Palau Mercader  
 Diumenge 21 de novembre  11 h 

TALLER / A càrrec de Robert García.  
Inscripcions: museumercader@aj-cornella.cat

LECTURES PERIFÈRIQUES
 Pati Blau (Carrer Verge del Pilar, 24)  
 Dissabte 27 de novembre  18.30 h 

CLUB DE LECTURA / Sobre “Cavalls salvatges”, 
una adaptació de la novel·la amb el mateix títol 
de Jordi Cussà, amb la col·laboració de Kap.

CÒMICS A LA RESIDÈNCIA 
TERESA DURAN

 Residència Teresa Duran 
GRUP DE LECTURA /  
Jaime Martín compartirà impressions 
sobre el seu còmic “Jamás tendré 20 
años” amb les persones residents.

ALTRES ACTIVITATS…

Maite Perera Ruiz



CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 16

L’Ajuntament de Cornellà, la 
Fundació de Salut Mental de 
Catalunya —a través de la seva 
entitat cornellanenca Club Social 
Espai 3—, l’Associació de Veïns de 
la Fontsanta-Fatjó i la Fundació 
Catalana de l’Esplai treballen contra la 
soledat de les persones, per aquesta 
raó, van celebrar una jornada lúdica 
el passat 15 d’octubre, a la plaça 
de Gandesa, amb jocs tradicionals 
per compartir experiències i 
una estona en companyia.

JORNADA CONTRA LA SOLEDAT

EL CENTRE CÍVIC DE SANT ILDEFONS 
T’AJUDA AMB ELS TRÀMITS EN LÍNIA

El Centre Cívic Sant Ildefons, juntament amb l’entitat 
Cornellà.Net, ha habilitat un servei de suport a 
persones que necessiten ajuda per desenvolupar 
els seus tràmits de manera telemàtica. Aquesta 
campanya s’adreça a persones sense coneixements 
digitals o sense recursos informàtics. L’atenció és 
individualitzada, per ordre d’arribada. El servei es porta  
a terme el dimecres, de 9.30 a 12.30 h. 

PER A MÉS INFORMACIÓ:
 Carrer de la Gerdera, s/n
 93 375 63 29 
 ccsildefons@aj-cornella.cat

EL 20 DE NOVEMBRE  
ES COMMEMORA EL  
DIA INTERNACIONAL  
DE LA INFÀNCIA
Cornellà torna a celebrar el 20 de novembre, el Dia Internacional de la Infància, 
amb un cicle d’activitats que es portaran a terme a les aules de les escoles 
cornellanenques. D’aquesta manera, per segon any consecutiu, se suspèn la 
celebració a les places de Sant Ildefons i de la Sardana a causa de la Covid-19.

Els escolars de la ciutat desenvoluparan un cicle de tallers, del 15 al 
19 de novembre, entorn del paper dels infants sobre el futur del planeta. 
L’objectiu és conscienciar-los sobre el respecte al medi ambient. Com 
sempre, però, també es reflexionarà sobre els principals drets dels infants i 
es farà una lectura de la Declaració dels Infants de les Nacions Unides.
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El termini per a la presentació de candidatures a la 
dotzena edició dels Premis Ciutat de Cornellà estarà 
obert fins al 20 de novembre. Aquests guardons 
tenen com a objectiu fer un reconeixement 
públic a persones i entitats que amb el seu treball 
i dedicació han desenvolupat una important 
tasca en l’impuls d’actuacions que afavoreixen 
el conjunt de la ciutadania de Cornellà.

Qualsevol veí o veïna del municipi pot proposar 
persones, entitats o empreses que consideri 
mereixedores d’un premi Ciutat de Cornellà per 
contribuir a la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el 
progrés i el civisme a la nostra ciutat. Els candidats 
poden optar a cinc categories: premi d’Humanitats, 
premi d’Acció Cívica, premi d’Economia, Premi d’Honor 
Ciutat de Cornellà i Premi Especial Ciutat de Cornellà.

Posteriorment, les candidatures seran  
analitzades per una comissió de propostes que 
farà una selecció perquè el jurat prengui la decisió 
final. El jurat està format per l’alcalde de Cornellà, 
com a president del mateix i, per un representant 
de cada grup polític amb representació al ple 
municipal i per cinc persones rellevants a la ciutat.

Els Premis Ciutat de Cornellà se celebren cada dos anys, 
des de 1999. Aquesta vegada, per causa de les dificultats 
provocades per la pandèmia, l’edició s’ha ajornat un any 
i el lliurament de premis tindrà lloc el 29 d’abril de 2022, 
en una cerimònia a L’Auditori de Cornellà. Els guanyadors 
reben una peça artística i un diploma acreditatiu.

Podeu consultar les bases d’aquesta  
convocatòria a www.cornella.cat

OBERTA LA CONVOCATÒRIA  
PER PRESENTAR CANDIDATURES  
ALS PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ 

Els premis són un reconeixement  
a persones, entitats o empreses



CORNELLÀ INFORMA / PROCORNELLÀ / Pàgina 18

Les instal·lacions esportives  
del Parc Esportiu Llobregat i del 
Complex de Can Mercader 
estrenen una aplicació mòbil per 
millorar la connexió amb els seus 
abonats i abonades. Aquesta App 
informa de totes les novetats i 
de les activitats dels centres, a 
més de permetre desenvolupar 
tràmits, reservar cites, consultar 
rebuts i actualitzar les dades 
personals, entre altres funcions.

NOVA APP DEL PELL I DEL  
COMPLEX CAN MERCADER

El cicle de conferències Cornellà Creació Fòrum, que 
està impulsat per l’empresa municipal Procornellà, 
organitza, el 19 de novembre, a les 13.30 h, a 
L’Auditori de Cornellà, un cara a cara entre Manuela 
Carmena, alcaldessa de Madrid entre 2015 i 2019, i 
Ana Berenguer, exvicepresidenta d’Anàlisi i Estudis de 
l’Oficina Econòmica de Nova York. La gestió municipal 
centrarà aquest debat, que també comptarà amb la 
participació de l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.

L’actual edició del Cornellà Creació acabarà 
el 17 de desembre amb un debat sobre 
emergència climàtica amb Mohan Munasinghe, 
líder mundial en matèria de sostenibilitat, i 
representants de Greenpeace i de Climatewoks.

MANUELA CARMENA, PROPERA CONVIDADA  
DEL CORNELLÀ CREACIÓ

TORNADA A LA NORMALITAT

A més, amb la fi de gran part de les restriccions sanitàries en equipaments 
esportius, el PELL i el Complex de Can Mercader tornen a acollir el 100 %  
del seu aforament. Actualment, les mesures que estan en vigor són:

· Aforament del 100 % en piscines interiors, sales de fitness interiors i box exterior

· Aforament del 100 % en activitats dirigides a l’interior amb distància  
de seguretat i ús de mascareta

· No cal portar mascareta a les sales de fitness, quan s’està 
fent l’excercici, si es respecten les distàncies
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El Festival de Música de Prop és una iniciativa per acostar la cultura musical al carrer i 
actuar com a plataforma per a nous talents. Amb motiu de la celebració de Santa Cecília,  

durant el mes de novembre, el Festival acull formacions musicals  
de diferents estils i ritmes de tot el món i de totes les èpoques  

en espais oberts de la ciutat. 

DIVENDRES 19  
DE NOVEMBRE 

 Plaça de Mary Santpere, s/n 
(exterior del Centre Comercial 
Llobregat Centre)  

 18 a 21 h
CONCERTS DE LA 
FACTORIA MUSICAL  
DE CORNELLÀ 
Hi actuaran:  
MY STOLEN DAYS (GRUNGE-METAL), 
SARA URIBE (POP-ROCK) 
TRINXERA (REGGAE, SKA I ROCK) 
MARTA GIN (POP-ROCK, FUNKY, 
RITHM & BLUES I SONS CUBANS)

DISSABTE 20  
DE NOVEMBRE 

 Des de la plaça de l’Església  
fins a la ctra. d’Esplugues  

 11 a 14 h
RAMBLA MUSICAL 
Organitza: Societat Coral La Unió

 Plaça de Catalunya  12 h
MICRO OBERT. VINE A 
CANTAR AMB NOSALTRES!

 Auditori Sant Ildefons  21 h
THE SOULCAT  
EN CONCERT (SOUL, ROCK, 
BLUES, DISCO & FUNK) 

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE

 El Castell  12 h
CONCERT DUO NECKSA 
(VEU I PIANO)
Accés gratuït amb reserva prèvia a 
través de cultura@aj-cornella.cat

 Plaça del Pallars  12 h
VERMUT MUSICAL AMB  
‘CERRADO POR DERRIBO’ 
(TRIBUT A SABINA)

DILLUNS 22 DE NOVEMBRE 
 Auditori Sant Ildefons  18 h

CONCERT DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA
Accés gratuït amb reserva prèvia a 
través de cultura@aj-cornella.cat

DISSABTE 27 DE NOVEMBRE 

 Plaça de Lluís Companys  
(davant del Mercat Centre)  12 h
PIANO OBERT AMB 
ÒSCAR LARIOS

 Sala Padró  19 h
ÀNTEROS + AUDIOLEPSIA  
+ EXXASENS EN CONCERT 
(POST-ROCK, POST-HARDCORE)
Accés gratuït amb reserva prèvia a 
través de culturacornella@gmail.com

DIUMENGE 28  
DE NOVEMBRE 

 Parc de Can Mercader  
(zona del llac)  12 h
ROCK PER XICS  
EN CONCERT  
(ROCK & ROLL PER A 
TOTA LA FAMÍLIA)

 Plaça de l’Església (davant 
de Can Vallhonrat)  12 h
CORAL NOVA CORNELLÀ, 
CORAL ÀURIA, COR NOVA 
TARDOR DE CORNELLÀ I 
GRUP VOCAL ZETZÀNIA

LA MÚSICA OMPLE  
ELS CARRERS AMB EL  

FESTIVAL DE MÚSICA DE PROP
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Des del 15 d’octubre, els equipaments culturals 
poden tornar a acollir el 100 % dels seus aforaments. 
Els museus, auditoris, biblioteques i altres espais 
culturals de la ciutat recuperen la seva normalitat 
amb moltes ganes i amb moltes propostes per 
gaudir de la música, del teatre i de les exposicions…

JA POTS GAUDIR DE  
LA CULTURA AL 100 %

 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 i desinfectar-se les mans. 

Si els límits d’aforament us van deixar 
sense entrada, no dubteu a revisar 
la nova disponibilitat de seients!

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE 
¡SILENCIO!, DE LA CIA. BARCELONA 
BALLET FLAMENCO

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

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE 
LAZARILLO DE TORMES.  
EL HECHIZO  
DEL LAZARILLO

 L’Auditori  19 h  25 €  
TEATRE / Un dels actors que 
millor ha interpretat el personatge 
del Lazarillo de Tormes, 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 €  
TEATRE / Un repàs divertit de la dècada 
dels 80 amb MPC Management. 

TEATRE I DANSA

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.
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PATRIMONI

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE 
DONES DE CORNELLÀ.  
UN ITINERARI HISTÒRIC 

 Punt de trobada: El Castell  11 h  
ITINERARI / Un recorregut per la ciutat per conèixer el 
paper cabdal de les dones en la transformació de Cornellà. 
Cal inscripció prèvia, de dilluns a divendres 
(excepte festius), de 9.30 a 14 h, al 93 474 51 35 
o a patrimonireserves@aj-cornella.cat

FINS AL 12 DE DESEMBRE 
PROCLAMACIÓ DE LA SEGONA 
REPÚBLICA A CORNELLÀ

 Museu Palau Mercader  
EXPOSICIÓ / Què va passar el 14 d’abril de 1931 
a Cornellà? Com era aquell ajuntament que va 
proclamar la II República? És una mostra impulsada 
i produïda per la Diputació de Barcelona. 

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE 
ALMA

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

DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE 
EL POT PETIT AL TEATRE

 L’Auditori  12 h i 17 h (dues sessions)  20 €  
TEATRE / Un concert màgic i participatiu amb nou 
músics a l’escenari, titelles i teatre per gaudir en família. 

TALLER DE NADAL:  
FEM UN CALENDARI D’ADVENT!

 Museu Palau Mercader  11h  
TALLER / Crea i omple de bons propòsits  
el teu calendari d’advent. 
Cal inscripció prèvia, de dilluns a divendres 
(excepte festius), de 9.30 a 14 h, al 93 474 51 35 
o a patrimonireserves@aj-cornella.cat

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.

ACTIVITATS FAMILIARSMÚSICA

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE 
¿OS ACORDÁIS?,  
D’ALBERT PLA

 Sala Ramon Romagosa  
 21 h  10,50 €  

És una de les darreres 
cançons d’Albert Pla composta 
durant el confinament 
domiciliari per la Covid-19.

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 12 DE DESEMBRE 
CONCERT: EL SECRET DE LES MUSES

 El Castell  12 h  
Un homenatge dels 300 anys del naixement de la 
gran compositora M. Teresa Agnesi (1720-1795). 
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Nova edició de la Fira  
de la Solidaritat

La UNED Sènior comença  
el curs 2021-2022

Celebració de la Cursa 
Popular de Cornellà

Presentació del llibre de Rosa 
Giner sobre l’Alzheimer

‘Tot esperant pallassos’ a Can Mercader

Les festes de Sant Ildefons 
lloen les noces d’or dels  
seus veïns i veïnes

Dia sense cotxes a l’avinguda 
de Sant Ildefons

VI Pink Zumba contra  
el càncer de mama



Cornellà celebra el 2 de desembre la festa de l’encesa 
de llums de Nadal, un acte simbòlic que servirà 
per donar el tret de sortida a un ampli ventall de 
propostes organitzades per l’Ajuntament i l’associació 
Cornellà Compra a Casa per dinamitzar el comerç 
de proximitat i gaudir de les festes a la ciutat.

A partir de les 19.00 h, a la plaça de Catalunya, 
els infants podran participar en un taller per fabricar 
la font d’energia necessària per il·luminar la ciutat, 
acompanyats d’un espectacle de llums i música. 
Per culminar amb l’encesa col·lectiva que farà brillar 
més d’una cinquantena de carrers amb bombetes 
sostenibles i de baix consum fins a la nit de Reis.

També s’il·luminaran les figures habituals de 
la ciutat: bústies, arbres dels desitjos i Maginets 
de llum, així com altres elements nadalencs de 
grans dimensions repartits pels diferents barris.

ELS LLUMS 
DE NADAL 
S’ENCENDRAN EL 
2 DE DESEMBRE

La Fira de Santa Llúcia es portarà a terme el cap 
de setmana del 18 i 19 de desembre, entorn de 
l’església de Santa Maria, ocupant les places dels 
Enamorats i de l’Església i una part de la rambla 
d’Anselm Clavé i de la carretera d’Esplugues. És una 
activitat impulsada per l’entitat Crear a Cornellà.

Després de l’edició anterior, marcada per les 
estrictes restriccions sanitàries per la pandèmia, 
aquest any la mostra d’encants nadalencs es 
podrà desenvolupar de manera tradicional, sense 
limitacions, però sí amb la mascareta i respectant 
les distàncies de seguretat entre famílies.

Prop de 140 parades es donaran cita al centre 
històric de Cornellà per celebrar l’arribada de Nadal, 
amb una oferta variada de productes típicament 
nadalencs, com joguines, llaminadures, regals, 
plantes i flors, a més d’artesania culinària. I, com 
ja és usual, també tornarà la pista de cars perquè 
els més petits puguin jugar i passar una estona 
divertida enmig d’aquest escenari nadalenc. 

TORNA LA 
TRADICIONAL 
FIRA DE SANTA 
LLÚCIA
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EDICTE: El Ple de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada 
el dia 27 d’octubre de 2021 va acordar 
entre d’altres, aprovar inicialment 
els projectes d’obres següents:

1.- “Obres ordinàries de reforma del 
nou rocòdrom i boulder al Parc de Can 

Mercader de Cornellà de Llobregat” amb 
un pressupost estimat de 176.508,22 € 
(IVA no inclòs) i 213.574,95 € (IVA inclòs).

2.- “Obres de la coberta de l’edifici 1 de  
Can Bagaria” amb un pressupost estimat  
de 1.369.261,11 € (IVA no inclòs) 
i 1.656.805,94 € (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 
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, 29 d’octubre de 2021



CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 24

En el pasado pleno de octubre se trataron los presupuestos 
municipales y los impuestos y tasas que vamos a pagar los 
cornellanenses el próximo año. Este pleno es uno de los 
momentos más importantes del año en la política municipal, 
aunque el Equipo de Gobierno no lo piense así. Entregar 
los presupuestos unas pocas horas antes de la comisión 
correspondiente, y a solo una semana del pleno, imposibilitando 
un correcto análisis para su debate, es una buena muestra de 
ello. Aún y así, tras revisar la documentación, la conclusión es 
que el próximo año, los cornellanenses vamos a pagar más, más 
y más. Y es por eso por lo que nuestro voto fue en contra.

Todos estamos sufriendo aún los efectos de la pandemia 
en lo que se denomina la mayor crisis económica de lo que 
llevamos de siglo, cornellanenses en paro, en ERTE, empresas 
cerradas, negocios familiares cerrados y familias enteras con graves 
problemas para llegar a final de mes. También, el precio de la luz y 
el gas por las nubes ha comportado consecuencias en la cesta de 
la compra. Autónomos y pequeños empresarios, para poder seguir 
adelante, se han tenido que endeudar, hipotecar sus viviendas 
para poder continuar. Se les ha pedido hacer un gran esfuerzo 
aceptando recortes y se les han prometido ayudas que han 
sido insuficientes o no han llegado.

El fin de esta crisis económica NO está a la vuelta de la esquina 
y el Equipo de Gobierno, para acometer sus proyectos electoralistas 
(en el 2023 hay elecciones municipales) decide subir el IBI un 5% y 
las tasas un 2,5%, sin tiempo para que los autónomos, las pymes  
y los cornellanenses puedan recuperarse, sanear sus cuentas y 
ponerse al día de la deuda que se les ha generado. 

Si a esta subida le sumamos el nuevo impuesto del CO2 que 
ha impuesto la Generalitat, la subida del agua casi un 3% y otro 
3% la Tasa de Residuos por parte de la AMB, la subida de las 
bases de cotización y las cuotas mensuales de los autónomos, 
todos vamos a acabar pagando más, más y más. 

Desde el Equipo de Gobierno presumen que Cornellà tiene 
un musculo financiero importante, de los 108M presupuestados 
el 63% son recursos propios, sin operaciones de crédito y el 
resto donaciones de la Diputación y de AMB y se esperan 
recaudar 113M que darán más de 4.5M de beneficio. 

Desde Ciutadans siempre hemos defendido que se tienen 
que pagar impuestos, pero que estos deben ser sensatos y 
ceñirse a la realidad de la sociedad, porque al final, los que 
pagan más no son los que ganan más, son la clase social 
media y los más desfavorecidos.En Ciutadans tenemos claro 
que nuestros intereses son Cornellà y sus habitantes, que sí se 
pueden bajar impuestos y seguir mejorando Cornellà y que los 
presupuestos para el 2022 no son los ideales para la ciudad. 

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.

NO A PAGAR MÁS, MÁS Y MÁS

L’increment accelerat del preu d’un bé bàsic per cobrir les 
necessitats quotidianes produeix l’empitjorament de les 
condicions de vida de la classe treballadora, molt precaritzada 
per l’inseguretat laboral, salaris minsos, preus desorbitats 
d’habitatge, retallades continuades als serveis públics, dins 
d’una ombra permanent de pandèmia encara existent que 
preveu un futur de lluita pel canvi. 

Unidas PODEMOS ha aconseguit que el govern de coalició 
aprovi mesures reguladores de preus per a aconseguir reduir 
fins un 20 % la factura de la llum: canvis en el mecanisme de 
subhasta d’electricitat, fixació d’un preu màxim de gas, baixada 
de l’impost especial d’energia elèctrica (de 5 a 0,5 %), establiment 
de subministrament vital a famílies en situació de vulnerabilitat.

Això no és suficient. Les companyies energètiques són 
empreses privades creades per aconseguir el màxim benefici 
per sobre de les necessitats de la ciutadania. Per això, cal 
trobar solucions reals per a la majoria de la població, com: 
la recuperació de la subministradora de titularitat pública, 
com a França, Itàlia o Suècia,juntament amb la implantació 
racional d’energies renovables (solar o eòlica), amb estudis 
mediambientals seriosos per la seva instal·lació, i una 
comercialització a cost assumible, adaptada a les necessitats de 
l’entorn. Aquestes són alternatives energètiques viables enfront 
el canvi climàtic que cal impulsar a tots els nivells territorials.

A l’àmbit local existeixen iniciatives pràctiques que 
mostren el camí a seguir. Unes, són propostes municipals, 
com la constitució de l’operador elèctric de l’Ajuntament de 
Barcelona, o la decisió valenta i moral de l’alcalde de Batres, a 
la Comunitat de Madrid, d’impagament del consum elèctric 
de les instal·lacions municipals. D’altres deriven de col·lectius 
que formen cooperatives de consum. I la més efectiva: 
formació de plataformes reivindicatives i de mobilització,  
en cooperació amb les existents de habitatge, de pensions, 
ecologistes o de sanitat que realitzin manifestaWcions 
o concentracions de protesta i campanyes de pressió 
econòmica. Recordar la lluita contra la pujada del rebut de 
l’aigua realitzada per les AAVV als anys 90.

En l’últim ple de l’Ajuntament es va començar a debatre 
els pressuposts vinents i cal que siguin socials, així ho 
hem fet saber en les nostres intervencions. Han de ser 
uns pressupostos socials, de recolzament a la ciutadania i 
d’empenta a aquelles persones que pitjor ho estan passant. Els 
nostres representant en les diferents institucions necessiten el 
recolzament de la mobilització de la nostra classe. En aquest 
sentit, el fragment del poema de Mario Benedetti cantat 
per Luís Pastor: “con tu puedo y mi quiero, vamos juntos 
compañeros“, és més vigent que mai. 

SÍ SE PUEDE!

PUJADA TARIFES ELÈCTRIQUES:  
MÈS FUSTA PEL TREN DE LA POBRESA

ELISABET GARCÍA 
Grup Municipal  
de Podemos

ISMAEL CIURANA 
Grup Municipal
de C’s
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Para los y las socialistas, gobernar España solo tiene una 
finalidad: mejorar la vida de la ciudadanía, así que os 
voy a detallar algunos ejemplos de cómo avanzamos. 
Cumplimos nuestro programa y avanzamos cuando: 

-Protegemos a trabajadores, autónomos y pymes:  
Con los ERTE, que mantuvieron más de tres millones y medio 
de empleos con ingresos que cubrieron el 70% de su salario. 

-Subimos el salario mínimo interprofesional. Desde la 
llegada del PSOE al Gobierno, la cuantía del SMI ha sabido 
como nunca antes en nuestra historia, situándose en 965€.

-Creamos el ingreso mínimo vital, del que ya se 
benefician más de 800.000 personas —de los cuales, 350.00 
son niños y niñas— para luchar contra la pobreza infantil.

-Aseguramos pensiones dignas a nuestros mayores.
-Modernizamos la economía, reindustrializando: 

Consiguiendo 140.000 millones para financiar el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y destinando 
más de 11.000 millones para políticas industriales. 

-Actuamos frente al reto demográfico.
-Luchamos contra el cambio climático: con una nueva Ley 

de Cambio Climático, un Plan de Energía y Clima, el desarrollo de  
las energías renovables y nuevas políticas de movilidad. 

-Equiparamos los permisos de paternidad y maternidad  
a 16 semanas.

-Combatimos la violencia contra las mujeres, con más fondos 
para el Pacto de Estado contra la violencia de género y la Ley de 
“Sólo sí es sí”, mejorando su protección frente a la violencia sexual. 

-Aprobamos la ley de protección integral a la infancia.
-Reforzamos nuestra sanidad pública y la dependencia, 

suprimiendo los copagos farmacéuticos, impulsando nuevos servicios 
bucodentales, mejorando la atención a la salud mental y aportando 
más recursos para la atención primaria. Incrementando la financiación 
de la dependencia en más de un 23% para ofrecer más dignidad a 
las personas con discapacidad, como hacemos con la reforma del 
artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra disminuido.

-Aprobamos la ley para personas LGTBI, con una ley  
para la igualdad efectiva de las personas trans y para la  
garantía de los derechos LGTBI.

-Apostamos por la educación, con una nueva Ley de 
Educación, una nueva Ley de FP y 2.199 millones de euros 
para becas, la cifra más alta de la historia. Con más de 13.000 
millones para I+D+I y la mayor oferta de empleo público en 
Organismos Públicos de Investigación de los últimos 14 años. 

-Hacemos política de vivienda y emancipación juvenil, 
con el bono de alquiler joven de 250€, una Ley de Vivienda 
y financiando el acceso a la vivienda y la rehabilitación.

Sí, dicho y hecho, cumplimos y avanzamos. 
Ya sabéis, nos podéis escribir a psc@aj-cornella.cat,  

o ¡nos vemos por la ciudad!

 
DICHO Y HECHO

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

El pressupost és l’instrument econòmic més important 
de l’Ajuntament, on es plasmen les polítiques públiques 
i es prioritzen despeses en detriment d’unes altres. El del 
2022 serà gairebé de 98 M€, 12 M€ més que el del 2021.

Ara bé, hem de tenir en compte que gran part d’aquest 
augment es produeix perquè l’any passat es va fer un pressupost 
de contingència, moltes despeses no es van fer i d’altres es van 
retallar. La situació era d’emergència, estàvem immersos en 
una crisi sanitària, econòmica i social sense precedents. Era el 
moment d’emprendre actuacions i d’atorgar ajuts als sectors de 
la ciutat que més necessitaven la col·laboració de l’Ajuntament. 

I encara patim les conseqüències de la pandèmia i, 
el pressupost hauria de fer front a les necessitats de la 
ciutadania. En comptes d’això, augmenten les taxes amb 
relació a l’IPC, l’IBI en un 2,5% amb caràcter general, i el tipus 
incrementat en un 5%. Moltes famílies han vist reduïts els 
seus recursos, moltes persones estan l’atur i moltes PIMES i 
empreses encara estan fent mans i mànigues per fer front als 
efectes de la pandèmia. No és el moment d’incrementar la 
pressió fiscal. Però el PSC va posar la condició que havíem 
d’acceptar aquest augment per negociar les nostres propostes 
al pressupost, gairebé una trentena, que vam presentar al juliol.

Des d’Esquerra Republicana de Cornellà vam plantejar: 
augmentar les partides en temes socials, a la Botiga 
Solidària, en igualtat, en memòria històrica, incrementar 
el personal de serveis socials, realitzar bonificacions 
específiques per comerç i empreses afectades per la 
Covid, augmentar les campanyes de civisme, neteja, 
ecologisme, respecte animal, feminisme, igualtat, adaptar 
la ciutat a persones amb mobilitat reduïda i adequar les 
instal·lacions esportives que ho requereixin, entre d’altres.

Afirmen que han fet molt durant la pandèmia i que 
pretenen fer front a la crisi provocada per la Covid, però 
en el pressupost de l’any anterior van gastar menys que 
en període electoral. Podríem dir que els pressupostos 
del 2022 són expansius, però en què? Majoritàriament 
en obres, però no en despesa social, ni en àrees com 
polítiques d’igualtat, medi ambient o memòria històrica.

I ara pretenen fer en un any i mig, segons paraules 
del PSC, tot el que no s’ha pogut fer abans. Però, el que 
no s’ha pogut fer o el que no han tingut voluntat política 
de fer? Recordem que el 2023 hi haurà les eleccions 
municipals, i que van preparant el terreny augmentant 
inversions i obres que, potser, no són prioritàries.

Davant de tot el que hem exposat, evidentment, 
només hi podíem votar en contra. S’ha menystingut a 
l’oposició, no hi ha hagut negociació real. Però, com hem 
fet durant la pandèmia continuem a disposició de l’equip 
de govern per arribar a acords, més enllà dels colors 
polítics, en benefici de la ciutadania de Cornellà.

PRESSUPOSTOS 2022 EXPANSIUS. 
REALMENT HO SÓN?

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM
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CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

EL PRESSUPOST MUNICIPAL  
EN TRES PARAULES.

El Ple Municipal ha aprovat el pressupost de l’ajuntament per a 
l’any 2022. Les grans xifres mostren la robustesa d’un ajuntament 
amb un pressupost de més de 97 milions d’euros, on destaquen 
les polítiques socials i de benestar comunitari amb més de 
21 milions d’euros. Hi ha moltes coses que es podrien destacar 
d’aquest pressupost però podem resumir-lo en tres paraules:

1. Retrobament. Arriba el moment de retrobar-nos, de 
tornar a gaudir de moltíssimes activitats que s’han vist alterades 
a la nostra ciutat. Aquesta reobertura ens portarà dinamisme 
a la nostra economia i al nostre teixit social i ens permetrà 
poder explorar accions innovadores com la matinal d’activitats 
esportives i lúdiques que va tenir lloc el passat 17 d’octubre 
a l’Avinguda de Sant Ildefons. Passarà el mateix amb tota la 
programació cultural de la nostra ciutat, que torna a agafar força 
i que volem que sigui protagonista el pròxim 2022. 

2. Comunitat. Cornellà té el repte d’enfortir la cohesió 
social en un context de canvis regit per l’individualisme 
i l’estrès de la difícil conciliació laboral i familiar. L’acció 
municipal ha d’oferir la seguretat d’una administració oberta i 
propera a la ciutadania, i amb capacitat de resposta. Aquesta 
comunitat que formem tots i totes és una comunitat 
educadora, com demostra aquest pressupost que destina 
més de 9 milions d’euros a educació. També volem ser 
una comunitat d’oportunitats, per això posem èmfasi en 
l’acompanyament de totes les persones que busquen feina  
o que volen reorientar el seu perfil professional. 

Aquesta vocació d’enfortir la comunitat també es tradueix 
en les inversions previstes per aquest 2022, on destaquen 
els recursos per transformar l’Avinguda República Argentina 
i el carrer Bonestar, millorar els accessos al Parc de Can 
Mercader o rehabilitacions per al recinte de Can Bagaria 
on pròximament s’instal·larà l’Escola Municipal de Música. 
Nosaltres seguim aspirant a convertir Can Bagaria en un espai 
amb molta vida i molt ús ciutadà; un espai cívic per al barri 
Padró, i amb possibilitats per a la creació, la cultura i l’art. 

3. Sostenibilitat. Més de 5 milions d’euros destinats 
directament a actuacions ambientals i molts altres destinats 
a elements la millora de la prevenció i gestió de residus, que 
es començarà a posar en marxa els pròxims mesos amb el 
desplegament dels nous contenidors. Durant 2022, hi haurà 
continuïtat en inversions importants com la instal·lació de  
calderes de biomassa a centres escolars, la instal·lació  
de punts de recàrrega de vehicles elèctrics o la subvenció 
per a bars i restaurants de la ciutat que vulguin impulsar el 
repartiment a domicili amb mitjans ecològics com bicicletes  
o motocicletes elèctriques.

Retrobament, comunitat i sostenibilitat. Sortim d’aquesta 
crisi defensant una ciutat de serveis públics de qualitat, 
de drets socials i oportunitats de progrés, una ciutat més 
cohesionada, justa, sostenible i saludable.

ESCOLTA  
LA TEVA RÀDIO

www.radiocornella.cat
 

@radiocornella

BUSQUES UNA  
FARMÀCIA DE GUÀRDIA 
A CORNELLÀ?

SERVEIS

TRÀMITS EN LÍNIA  
SEU ELECTRÒNICA

https://seuelectronica.cornella.cat/

 TRUCA’NS!
935 955 093

TENS DUBTES  
TRAMITANT?

Aquí la trobaràs!

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 
d’octubre de 2021, ha acordat aprovar les bases particulars 
i la corresponent convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva  
per a l’exercici 2021, següents:

PROJECTES I INSTAL·LACIONS D’ASCENSORS EN MATÈRIA  
DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS PER SUPRIMIR 
LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER A L’ANY 2021.

La sol·licitud juntament amb la documentació abans 
esmentada, podrà presentar-se des del dia següent a la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al DOGC i fins 
el 31 de desembre de 2021.

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

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

Fe d’errates: En el Cornellà Informa 384, 
pàgina 15, va sortir per error una imatge que 
no es corresponia amb la notícia publicada. 



NOVEMBRE/
DESEMBRE
http://agenda.cornella.cat
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EN MARXA LES NITS INSÒMNIA DE TARDOR
Una nit de cinema, un taller de bateria o idees per 
regalar per Nadal són algunes de les propostes 
del calendari de la 14a temporada de les Nits 
Insòmnia. Estan adreçades a joves de 16 a 35 anys. 
Per a més informació, a www.cornella.cat

‘SENSE EL TABAC, FEM SALUT’ 
AECC Cornellà organitza una xerrada per deixar de 
fumar, en commemoració amb el Dia mundial contra 
el càncer de pulmó. Serà el 17 de novembre, a partir de 
les 17 h, a la Sala Titan de la Biblioteca Marta Mata. Per 
inscriure’s: cornella@aecc.es o a través del 647 777 859.

VISITA LLIURE AL PALAU CAN MERCADER
La planta noble es podrà visitar al nostre aire els 
diumenges 21 de novembre i 5 i 12 de desembre. 
També, de manera excepcional, els 6 i 8 de desembre. 
El 28 de novembre es portarà a terme una visita guiada. 

ÀNIM 10, ESPECIAL LLERA DEL RIU
Dins del programa “Vine a fer esport salut’’, s’han 
organitzat dues activitats puntuals d’Ànim 10. 
Seran dimecres 24 de novembre i 15 de 
desembre. Es divideixen en dos grups per evitar 
aglomeracions. El primer comença a les 9.30 h 
i el segon, a les 11 h. El punt de trobada és 
el carrer de la Verge de Montserrat, s/n.

PRESENTACIÓ DEL CONTE I EL 
CARTELL DE LA NIT DE REIS
El conte i el cartell de la Nit de Reis 2022 es 
presentaran el dimecres 15 de desembre, a les 18 h,  
al Castell. “Un missatge imPORTAnt” és el títol 
de la història del conte d’aquest any, escrit per 
Elisenda Alonso Sendra i il·lustrat per alumnes de 
l’institut Maria Aurèlia Capmany. L’il·lustrador del 
Cartell d’enguany ha estat el Jose Castro.

EL SECRET DE LES MUSES
Un concert de la música de Renaixement i del 
Barroc que valora l’obra de la gran compositora 
M. Teresa Agnesi (1720-1795). Serà diumenge 
12 de desembre, a les 12 h, al Castell.

XVI MOSTRA DEL GRUP DE PINTORS
El Castell acull una nova mostra del Grup de Pintors 
de Cornellà, del 14 de desembre al 30 de gener. 
L’acte inaugural serà el 14 de desembre, a les 20 h. 



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

www.cornella.cat


