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NADAL, TEMPS DE NOVES IL·LUSIONS
Llega la Navidad a la ciudad. Celebraremos con
prudencia unas fechas en las que intentaremos
recuperar poco a poco una normalidad que se nos
hace extraña, pero que debemos ir instaurando para
seguir alimentando la esperanza y la ilusión. Dejamos
atrás un año complicado: de esfuerzo, de impulso,
de reactivación y de solidaridad, para responder a
las necesidades de nuestra ciudad, en esta época de
pandemia que aún nos afecta. Pero no nos hemos
parado, no nos podemos permitir la inercia, porque
no podemos dejar a nadie en el camino. Estamos
librando la batalla entre igualdad y desigualdad.
Es importante remarcar, más que nunca, que somos
una ciudad solidaria, luchadora y trabajadora y ésa es
nuestra fortaleza para seguir adelante. Debemos escribir
el futuro con optimismo y escribirlo con ese empuje
que nos caracteriza y con las palabras “salud” y “trabajo”.
Estos días, la ciudad se prepara para ofrecer unas
fiestas de ilusión y esperanza. Mantendremos el
máximo de actividades tradicionales, como la Cabalgata
de Reyes, que este año volverá a recorrer las calles, o la
Fira Infantil, que aunque cambia de ubicación —ahora
estará en el PELL— seguirá ofreciendo ocio navideño
para los más pequeños. También, el Mag Maginet
recibirá a todos los niños y niñas en su Campamento
Oriental, que seguirá este año en la Fira de Cornellà.
Es época de compras, de regalos, de consumo
responsable y de apoyar con ellas al comercio
local, que nos asesora y nos ofrece calidad y
variedad sin aglomeraciones y con seguridad.
Pero sin duda, lo más importante estos días es
respirar, sentir, compartir estas fechas con nuestros seres
queridos y recordar a los que ya no están con nosotros.
Lo de menos será lo que tengamos sobre la mesa, lo
importante siempre son los que están alrededor de ella.
¡Felices Fiestas!
L’alcalde
Antonio Balmón

Arriba Nadal a la ciutat. Celebrarem amb prudència
unes dates en les quals intentarem recuperar a poc
a poc una normalitat que se’ns fa estranya, però
que hem d’anar instaurant per continuar alimentant
l’esperança i la il·lusió. Deixem enrere un any complicat:
d’esforç, d’impuls, de reactivació i de solidaritat, per
respondre a les necessitats de la nostra ciutat, en
aquesta època de pandèmia que encara ens afecta.
Però no ens hem aturat, no ens podem permetre la
inèrcia, perquè no podem deixar a ningú en el camí.
Estem lliurant la batalla entre igualtat i desigualtat.
És important remarcar, més que mai, que
som una ciutat solidària, lluitadora i treballadora
i aquesta és la nostra fortalesa per continuar
endavant. Hem d’escriure el futur amb optimisme
i escriure’l amb aquesta embranzida que ens
caracteritza i amb les paraules “salut” i “treball”.
Aquests dies, la ciutat es prepara per oferir unes
festes d’il·lusió i esperança. Mantindrem el màxim
d’activitats tradicionals, com la Cavalcada de Reis,
que enguany tornarà a recórrer els carrers, o la
Fira Infantil, que encara que canvia d’ubicació
—ara estarà en el PELL— continuarà oferint oci
per als més petits. També, el Mag Maginet rebrà a
tots els nens i nenes al seu Campament Oriental,
que continuarà enguany a la Fira de Cornellà.
Igualment és època de compres, de regals, de
consum responsable, i de donar suport al comerç
local, que ens assessora i ens ofereix qualitat i
varietat sense aglomeracions i amb seguretat.
Però, sens dubte, el més valuós aquests dies és respirar,
sentir, compartir aquestes dates amb els nostres éssers
estimats i recordar els que ja no són amb nosaltres. El
menys important serà el que tinguem sobre la taula, el més
rellevant sempre són els qui tenim al voltant de la taula.
Bones Festes!
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LAS ACTIVIDADES MÁS
TRADICIONALES VUELVEN
ESTA NAVIDAD
Cornellà se prepara para celebrar una de las navidades
más esperadas de los últimos tiempos. Si el año pasado,
el Ayuntamiento de Cornellà se vio obligado a readaptar
la programación tradicional de estas fechas por las
restricciones sanitarias derivadas de la pandemia, en
este 2021 el consistorio ha recuperado el formato de
muchas de las actividades más habituales para poder
celebrar la Navidad como estábamos acostumbrados.
De este modo, por ejemplo, volveremos a disfrutar de
la inauguración de los pesebres, de los coros navideños
y de las múltiples propuestas presenciales de las
bibliotecas. Pero también es cierto que, tras la buena
acogida del año pasado, se han incorporado algunas de
las novedades de las fiestas pasadas en nuestra agenda
local. Un ejemplo es el Campamento Oriental, que en
2020 se instaló en la Fira de Cornellà con limitación de

aforo y que en este 2021 se mantendrá en este mismo
espacio, con la posibilidad de reservar cita previa.
La cabalgata de Reyes vuelve a ser dinámica. Los
niños y niñas podrán asistir con sus familias a la llegada
de Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar y seguir a
las carrozas por las calles de Cornellà durante la noche
del 5 enero. Pero todo, sin olvidar que el virus sigue en
la calle y que, por lo tanto, se deberá hacer uso de la
mascarilla y evitar, en la medida de lo posible, las grandes
aglomeraciones, manteniendo la distancia de seguridad.
Cada año, los comerciantes y paradistas de
los mercados adheridos a la asociación Cornellà
Compra a Casa colaboran con el Ayuntamiento
en la decoración navideña y también organizan
actividades de dinamización para fomentar
y afianzar el comercio de proximidad.
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16 BUZONES ROJOS
DE MAG MAGINET
PARA DEJAR
VUESTRAS CARTAS
Mercat Marsans • Pl. de Catalunya
• Escola Municipal de Música
Roser Cabanas • Citilab • Mercat
Sant Ildefons (c. de Joan Arús) •
Fira de Cornellà • C. de l’Avellaner
• Pl. del Sol • Mercat Centre •
Pl. de l’Església / Rambla d’Anselm
Clavé • Parc Esportiu Llobregat
• C. de la Segarra (cerca de los
juegos infantiles) • Pl. de Joan Miró
• Paseo FFCC (FGC Almeda) •
Pl. de Josep Tarradellas
• Pl. de Pallars

9 MAGINETS
ILUMINADOS
Pl. de Catalunya • Pl. de les
Delícies • C. de Joan Arús
• Pl. de Pallars • C. de Rubió i
Ors (delante de Biblioteca Marta
Mata) • Pl. de Can Suris (Citilab)
• C. de la Segarra • Pl. de la
Sardana • Escola Dolors Almeda

MÁS PRESENCIA
POLICIAL EN LOS
EJES COMERCIALES

Y para cuando comiencen las vacaciones infantiles,
volveremos a tener la Fira Infantil de Navidad, pero con
nueva ubicación: el Parc Esportiu Llobregat. Los más
pequeños son los protagonistas indiscutibles de estos días
y para ellos se han preparado actividades varias, como
talleres de confección de regalos originales o lectura de
cuentos, además de los “Árboles de los deseos” y de los
buzones rojos del Mag Maginet para depositar sus cartas.

La ciudad se
viste de Navidad
con ilusión y
esperanza

En esta época del año, se pone en
marcha el dispositivo especial de
seguridad “Pla Grèvol”, que se lleva
a cabo conjuntamente entre los
agentes de barrio de la Guardia
Urbana y los agentes de proximidad
de los Mossos d’Esquadra. Los dos
cuerpos patrullan conjuntamente
alrededor de los mercados y
de los ejes comerciales y en las
horas de mayor afluencia.
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PESSEBRES, ACTIVITATS
SOLIDÀRIES I NADALES
OMPLEN L’AGENDA
CULTURAL
Tot i que encara el virus continua
entre nosaltres, la xifra de contagis
permet desenvolupar activitats al
carrer, amb prudència i respectant
les actuals normes sanitàries (portar
mascareta els majors de 6 anys,
mantenir la distància de seguretat
i desinfectar-se les mans).
L’Ajuntament, amb la
col·laboració de les entitats
culturals del nostre municipi, ha
preparat una àmplia agenda d’actes
nadalencs, per apropar la màgia
d’aquests dies a la ciutadania.
Us animeu a participar-hi?

DIMECRES 15 DE DESEMBRE

DISSABTE 18 DE DESEMBRE

PRESENTACIÓ DEL
CONTE I DEL CARTELL
DE REIS 2022

NOU BAIX DANCE AL PELL

Castell de Cornellà

18 h

Organitza: Ajuntament de Cornellà

Parc Esportiu Llobregat
9.30 a 13.30 h
Organitza: Ajuntament de Cornellà

TORNEIG SOLIDARI
D’ESCACS
Escola Abat Oliba

10 a 20 h

Organitza: Ajuntament de Cornellà

OBERTURA DEL PESSEBRE
D’AMICS DE LA SARDANA
Local Social d’Amics de la
Sardana (Rubió i Ors, 232)
18 h
Organitza: Amics de la
Sardana de Cornellà

FIRA DE SANTA LLÚCIA
Plaça de l’Església

18 a 21 h

Organitza: Crear Cornellà

CONCERT DE NADAL
AMB LA CORAL NOVA
DE CORNELLÀ
El Castell

18.30 h

Organitza: Coral Nova de Cornellà

DIVENDRES 17 DE DESEMBRE
INAUGURACIÓ
PESSEBRE DE NADAL
Església de Santa
Maria 18.30 h
Organitza: Grup de Pessebristes
de la parròquia de Santa Maria
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DIUMENGE 19 DE DESEMBRE

DIMARTS 21 DE DESEMBRE

TORNEIG SOLIDARI
D’ESCACS

TALLER DE REGALS
ORIGINALS

Escola Abat Oliba

10 a 20 h

Organitza: Ajuntament de Cornellà

FIRA DE SANTA LLÚCIA
Plaça de l’Església

18 a 21 h

Organitza: Crear Cornellà

Biblioteca Central de Cornellà
18 h
Per aprendre a embolicar
regals. Recomanat per a
infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament
de Cornellà

‘ESCAPE MOVIE’:
LA DAMA D’AIGUA
SONA, SONA LA PIANOLA
Museu Palau Mercader
11.15 a 13.15 h
A càrrec de Josep Domènech.

BALLADA DE SARDANES
Plaça de l’Església 11.30 h
En benefici de La Marató de TV3.
Organitza: Amics de la
Sardana de Cornellà

ADEU, PETER PAN
Sala Ramon Romagosa 12 h
www.entradescornella.cat
Espectacle del Cultura en Família
adreçat a infants a partir de 3 anys.
Organitza: Ajuntament de Cornellà

EL POEMA DE NADAL
(JOSEP MARIA DE SAGARRA)
El Castell 12 h
Cal inscripció prèvia: 93 474 51 35
(de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h)
/ patrimonireserves@aj-cornella.cat
Organitza: Coral Nova de Cornellà

TRADICIONAL
CONCERT DE
NADAL DE
VALSOS I DANSES

NIT DE REIS
A CORNELLÀ
DEL 23 DE DESEMBRE
AL 6 DE GENER
HI HA MOVIMENT A LA
TORRE DE LA MIRANDA!
Torre de la Miranda Al vespre
Al passar per la Torre, aixequeu
la vista per veure què fan el Mag
Maginet i els seus ajudants.

Museu Palau Mercader
11.15 a 13.15 h
Activitat virtual, a partir del 21
de desembre. Resol els enigmes
d’aquest “escape movie” a través
de www.museudelesaigues.cat/
activitats/escape-movie-dama-aigua
Més informació:
museudelesaigues@agbar.es

Organitza: Ajuntament de Cornellà

DIJOUS 23 DE DESEMBRE
CONCERT DE NADAL DE
LA CORNELLÀ BAND

Fira de Cornellà
L’accés serà amb reserva prèvia, a
través de www.entradescornella.cat
(a partir del 15 de desembre).

Auditori de Sant Ildefons
19.30 h
Organitza: Societat Coral
la Unió de Cornellà

DEL 23 AL 31 DE DESEMBRE
FIRA INFANTIL
DE NADAL
Parc Esportiu Llobregat
Tancat els dies 25 i 26
Més informació:
www.firacornella.com
Organitza: Fira de Cornellà i PELL

DEL 28 AL 30 DE DESEMBRE
I DE L’1 AL 4 DE GENER
CAMPAMENT ORIENTAL
DEL MAG MAGINET

Organitza: Ajuntament
de Cornellà

DIMECRES 5 DE GENER
NIT DE REIS A CORNELLÀ
Arribada de Ses Majestats:
Pàrquing de la Via Fèrria 18 h
• Parlaments: Al balcó de
l’Ajuntament: 19 h •
Inici de la cavalcada pels
carrers de Cornellà: 19.45 h
Organitza: Ajuntament de Cornellà

L’Auditori 18 h
www.auditoricornella.com
A càrrec de l’Orquestra
Simfònica de Sant Cugat.
Organitza: L’Auditori

CONCERT DE NADAL
CORAL ÀURIA I CORAL COR
CREIXENT DE L’HOSPITALET
Patronat Cultural i Recreatiu
18 h
Organitza: Coral Àuria

CONCERT DE NADAL
COR NOVA TARDOR
Església de Santa Maria

DIVENDRES 31 DE DESEMBRE
LA DONA DELS NASSOS
Plaça de l’Església 12 h
Activitat itinerant: plaça de
l’Església, carrers de Mossèn
Jacint Verdaguer i de Menéndez
Pelayo, rambla d’Anselm Clavé
i final a la plaça de l’Església.
Organitza: Geganters de Cornellà

21 h

Organitza: Cor Nova Tardor

Consulta l’agenda completa a www.cornella.cat
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1

UN CARRUSEL, UNA LOCOMOTORA,
UN OSO MAGO Y OTRO CON ESQUÍES
SON LAS NOVEDADES DE ESTE AÑO…

VISITA TODAS
LAS FIGURAS DE
LUZ INSTALADAS
EN LA CIUDAD

Bola dorada de 5 m de diámetro
Plaza de Lluís Companys

Desde el pasado 2 de diciembre, con la tradicional fiesta
de encendido de luces en la plaza de Catalunya, más de
50 calles de los diferentes barrios de la ciudad se han
iluminado con guirnaldas de luces sostenibles.
En total, este año la ciudad cuenta con 45
elementos de luz, entre los cuales se suman
los dieciséis buzones rojos del Mag Maginet
y los nueve Maginets iluminados, gracias a
la colaboración del comercio local, que un
año más organiza la campaña de Navidad.
Estos días, os animamos a pasear por
la ciudad para disfrutar de la decoración
de Navidad y haceros fotografías
para después colgarlas en vuestras
redes sociales con las etiquetas
@queferacornella @culturacornella
y #nadalcornella. ¿Os apuntáis?

EL PEDRÓ

4

2

FONTSANTA
-FATJÓ

Ignasi Iglesias

Fontsanta-Fatjó

3

5
Les Aigües

Cornellà
Centre

CENTRE
Ajuntament

Rub
ió i O rs

é
av
Cl

1

Tres regalos con puerta. Plazas de
Extremadura y de Pallars, rambla de Anselm
Clavé (esquina con la plaza de l’Església)

Cornellà
Riera

2
4

Cinco bolas rojas. Plazas de Josep
Tarradellas, de Sant Ildefons y de la
Sardana, calle Avellaner y FGC Almeda

lm
se
An
R.

@queferacornella
@culturacornella
#nadalcornella

3
11

Oso con paquete
regalo. Calle de
Montserrat Roig

RIERA
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Abeto cónico animado
de 9,20 m. Delante del
mercado de Sant Ildefons

5

6

El Pedró

Cuatro arcos en forma de corazón. Plazas de Mary
Santpere, de Europa, de Can Suris y de Joan Miró

2
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LA GAVARRA
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SANT
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9 8
Gavarra
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Torre de
la Miranda
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2

Tren locomotora. Calle de Joan Arús

9
Oso Teddy con esquíes
Plaza de Catalunya

ALMEDA

8

2
Almeda

Carrusel estático. Plaza de Catalunya

11

Oso mago de 7 m. Calle de

10 Frederic Soler (esquina con avenida
de la República Argentina)

Abeto Nordik con
bolas de colores
Can Vallhonrat
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#nadalcornella
DEL 23 AL 31 DE DESEMBRE…

EL PELL ACULL LA 28a
FIRA INFANTIL DE NADAL
El saló tindrà karaoke, atraccions, zona per practicar
esports, castells inflables i tallers de tota mena per
a infants d’entre 2 i 12 anys (ambdós inclosos)

La Fira Infantil de Nadal arriba a Cornellà aquest
any, del 23 al 31 de desembre, amb una novetat
important: canvia d’ubicació. El Parc Esportiu
Llobregat és el lloc triat per desenvolupar aquest
saló infantil que compta amb castells inflables,
karaoke, activitats esportives i tallers de tota mena.
S’ha triat el PELL perquè les característiques
d’aquest edifici permeten elaborar un itinerari
d’activitats, garantint les distàncies de seguretat.
La Fira està adreçada a nens i nenes d’entre 2
i 12 anys. A més, per evitar aglomeracions, es
demana la compra d’entrades en línia. Tota aquesta
informació la trobareu a www.firacornella.com

@queferacornella
@parcesportiu

ACTIVITATS ESPORTIVES
Aprofitant la pista de bàsquet del PELL, es
delimitaran diferents espais per practicar els
següents esports: futbol, handbol, bàsquet i
korfbal (dos equips mixtos formats per quatre
nois i quatre noies han d’encistellar una pilota).
Les activitats esportives de la Fira Infantil estan
dinamitzades per monitors i monitores esportius i
sempre han estat un dels grans reclams del saló.
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ATRACCIONS I
CASTELLS INFLABLES
Com sempre, la Fira Infantil comptarà amb diferents
atraccions, com, per exemple, el brau mecànic o els
tobogans de gran format. També hi hauran castells
inflables de diferents mides, adaptats a les diferents
edats dels infants que passaran pel recinte.

CORNELLÀ EN MINIATURA
Una altra novetat és la disponibilitat de l’espai
“Cornellà en miniatura”, ubicat al PELL, i que
durant els dies del saló infantil, se sumarà a les
propostes participatives per als assistents. En
aquesta exposició, podreu veure a petita escala
els edificis més emblemàtics de la nostra ciutat.

TALLERS DIVERSOS I KARAOKE
Els tallers de jocs de taula o de psicomotricitat
per als més petits tampoc hi faltaran. En l’edició
actual, s’han preparat espais per practicar tallers
de vitralls, karaoke i racons de joc simbòlic.

EXPOSICIÓ DE DIORAMES
DE PLAYMOBIL
Una de les novetats d’aquest any és l’exposició
de diorames de Playmobil, amb l’objectiu que els
assistents a la fira també els puguin representar
amb els seus propis ninos en el recinte.

RESPONSABILITAT
PER ASSISTIR A LA FIRA
HORARI
Del 23 al 31 de desembre de 2021
(dies 25 i 26 de desembre tancat)
D’11 a 20 h, excepte els dies 24 i 31 de
desembre, que tancarà a les 18 h

NORMES DE SEGURETAT
A l’interior del recinte del PELL, els majors de sis
anys hauran de portar mascareta, mantenir la
distància de seguretat i desinfectar-se les mans.

Per evitar grans aglomeracions, es recomana
que els infants vinguin acompanyats pel mínim
nombre d’adults indispensable. D’aquesta
manera, es permet que hi hagi més aforament
disponible per a la resta de menors.

TARIFES DE LA FIRA INFANTIL*
1 menor = 7 €
2 menors = 12 €
3 menors = 15 €
Adult/s +
4 menors = 22 €
5 menors = 26 €
6 menors = 30 €
*Aplicades a menors d’edat de 2 a 12 anys
Compra online a www.firacornella.com
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Se podrá visitar los días 28, 29 y 30 de diciembre y del 1 al 4 de enero

EL CAMPAMENTO ORIENTAL
SE MANTIENE EN LA FIRA
CON CITA PREVIA
El Campamento Oriental vuelve
a instalarse en el interior de la
Fira de Cornellà, después de las
valoraciones positivas recibidas
durante la edición pasada. Como
ya sucedió en 2020, se ha ampliado
el número de días disponibles para

ser visitado, en concreto, las familias
podrán acceder al recinto del 28
al 30 de diciembre y del 1 al 4 de
enero, en horario de tarde, de 17 a
21 h. Los pases para entrar al recinto
se deberán descargar, de manera
totalmente gratuita, a través de

Cada invitación gratuita incluye la
entrada de un menor + un adulto
Es importante solicitar las estrictamente
necesarias por familia para favorecer que puedan
asistir el máximo de menores posible

www.entradescornella.cat. Del 15
al 19 de diciembre solo podrán
adquirir pases/invitaciones las
personas empadronadas en Cornellà.
A partir del 20 de diciembre podrán
acceder a ellas todas las personas
que lo deseen.
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El Campament Oriental es
un recorrido por las diferentes
tradiciones que componen la
Nit de Reis con la Fada Ondina
y Bernadet como anfitriones,
hasta llegar a la puerta del
Jardín del Maginet, donde el
mago y su ayudante Melquíades
recibirán a los más pequeños
fuera de la haima del Maginet.
De esta manera, el Campamento
seguirá siendo un paseo por un
mundo mágico, de planetas y
de estrellas, con actividades para
hacer más corta la espera hasta la
llegada de Sus Majestades y para
conocer la llegada de Melchor,
Gaspar y Baltasar a la ciudad.
Para acceder al Campamento
Oriental, además de tener descargadas las invitaciones, se deberán
cumplir las medidas de seguridad
indicadas en cada momento
por las autoridades sanitarias.

MEDIDAS DE ACCESO
AL CAMPAMENTO ORIENTAL:
• Descargar invitación gratuita a través de
www.entradescornella.cat
• La invitación incluye el acceso al recinto de un niño/a
acompañado por un adulto
• Entrada exclusiva para menores de hasta 11 años
(esta edad incluida)

CORNELLÀ INFORMA / NIT DE REIS / Pàgina 14

Final
Dels
Catala
ns
Ignasi Iglésias

Av
. Re
p. A
rge
nti
na

Sant
Ildefons

Av.
San
t Il
de
fo
ns

El Pedró

Plaça d’Europa
Cornellà
Centre

Espectacle
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Parlaments

Les Aigües
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La Nit de Reis, la nit més màgica de
l’any, començarà al pàrquing de la Via
Fèrria amb l’arribada dels Reis Mags
d’Orient a Cornellà, el dimecres 5 de
gener, a partir de les 18 h, envoltada
de molta il·lusió i d’expectació
per conèixer com faran la seva
aparició Melcior, Gaspar i Baltasar.
Després de la festa de benvinguda,
es desplaçaran a l’Ajuntament de
Cornellà, per fer els parlaments. I des
d’allà, començarà la rua pels carrers
de la nostra ciutat amb les carrosses
i comparses fins a acabar al local de
“La Rua” (l’antiga estació de bombers).
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LA CAVALCADA DE REIS TORNA
A PASSEJAR-SE PELS CARRERS
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Consulta el detall
del recorregut
a la pàgina 27

PREPAREU L’ELEMENT MÀGIC
PER REBRE ELS REIS
Aquest és el Dau Màgic, l’element màgic que ens
ajudarà a fer que Ses Majestats els Reis d’Orient
puguin arribar a Cornellà. Si no el tens, el pots
descarregar a la web municipal www.cornella.cat
Descarrega’l, imprimeix-lo, retalla’l i fica al
seu interior un picarol per fer-lo sonar i que els
Reis trobin el camí per arribar a la ciutat.

Cornellà
Riera

Almeda

Il·lustració: Aina Ai

Retalleu per la línia de punts

Retalleu per la línia de punts
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FINS AL 31 DE MARÇ DE 2022, PODEU DEMANAR
LA VOSTRA TARGETA-MONEDER A TRAVÉS DE
WWW.COMPRACORNELLA.CAT

UTILITZA LA TARGETA-MONEDER PER
A LES TEVES COMPRES NADALENQUES
L’Ajuntament de Cornellà, a
través de l’empresa municipal
de Promoció Social, Urbana i
Econòmica (Procornellà), ha
tornat a posar en marxa les
targetes-moneder. Les d’aquesta
segona edició són de color
gris i es poden fer servir en
més establiments que les de
la primera edició. Les targetes
grises es poden sol·licitar fins al
31 de març de 2022 i es poden
utilitzar fins al 31 de desembre
de 2022. Cal estar empadronat a
Cornellà i ser major de 18 anys.
Pel que fa a les targetesmoneder de la primera edició, que
són de color vermell, aquestes
es poden gastar fins al 31 de
desembre d’aquest 2021, només
en els establiments adherits
a la primera convocatòria.

En el cas de no tenir encara
la nova targeta, només s’han
de seguir tres passos:
• Primer, l’heu de sol·licitar
a través de la pàgina web
www.compracornella.cat
• Segon, s’ha de triar el
lloc on recollir-la.
• Tercer, anar-la a recollir i començar
a utilitzar-la als comerços adherits.

COM FUNCIONA
LA NOVA TARGETAMONEDER DE COLOR GRIS?
Tot i que pagues 75 €, el seu saldo és de 100 €
Es pot sol·licitar fins al 31 de març de 2022
Pots utilitzar-la en qualsevol dels establiments adherits en aquesta segona edició
El termini per consumir la targeta de color gris és fins al 31 de desembre de 2022

Cadascuna de les targetes grises
té un valor de 100 €, dels quals el
consumidor paga 75 i la resta, els
abona directament el Consistori.
Aquest any, l’Ajuntament n’ha posat
en circulació 16.000 unitats, a través
de les quals, en fer-les servir, es faria
una aportació en el comerç local
d’1,6 milions d’euros. Podeu consultar
el llistat de comerços adherits a
aquesta segona edició a través de la
pàgina web www.compracornella.cat

QUÈ PASSA AMB LA
TARGETA-MONEDER
DE COLOR VERMELL?
Si encara teniu saldo a la targetamoneder de la primera edició,
que és de color vermell, el podeu
gastar fins al 31 de desembre
d’aquest 2021, però NOMÉS
en els establiments
que van participar
en la convocatòria
de l’any passat.
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EL COMERCIO DE PROXIMIDAD:
CALIDAD Y CONFIANZA A LA
VUELTA DE LA ESQUINA
La ilusión de la Navidad vuelve a las calles de Cornellà
con actividades de dinamización, personajes itinerantes
y diversas figuras decorativas. El objetivo es impulsar las
compras navideñas en los diferentes establecimientos
comerciales del municipio y así favorecer la economía local.
Ésta es la época de más actividad comercial, por eso
es importante usar el sentido común y comprar con
responsabilidad. La proximidad es siempre garantía de
calidad, variedad, confianza, atención personalizada y
consumo sostenible. En nuestra ciudad tenemos una
amplia oferta de comercios, más de 2.500 según el
censo de la guía www.guiacomercialcornella.cat,
que incluye establecimientos de moda, calzado y
confección, alimentación, servicios… además de
hostelería, restauración y los tres mercados municipales.
Como es habitual, cada año, los comerciantes
y paradistas de los mercados adheridos a la
asociación Cornellà Compra a Casa colaboran con
el Ayuntamiento en la decoración navideña, que
desde el 2 de diciembre luce en nuestras calles.

ANIMACIÓN NAVIDEÑA
Paralelamente a las luces navideñas y figuras
decorativas en diferentes puntos de Cornellà, la
asociación Cornellà Compra a Casa también prepara
propuestas de dinamización en las calles para
animar al consumo de proximidad. Desde el 20 de
diciembre y hasta el 5 de enero, habrá espectáculos
que recorrerán los principales ejes comerciales.
Además, todas las tiendas se encuentran en
plena promoción de Navidad y con el objetivo de
visibilizar al sector comercial de Cornellà, se ha
puesto en marcha la campaña “Aquest Nadal regala
local”. Éste es el lema principal, pero también se
suman otros como “Sigues top, compra a prop” y
“Ho faràs genial si compres local”. José Antonio Roda,
de Cornellà, es el artista responsable de la cartelería.
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COLABORA CON LA
BOTIGA SOLIDÀRIA
En estas fechas y aprovechando las compras, además
de hacer un consumo responsable, se hace un
llamamiento para hacer donaciones de alimentos y
productos de primera necesidad para la Botiga Solidària.
Ctra. d’Esplugues, 169 (recinto de Can Bagaria)
93 471 23 45
APORTACIONES MONETARIAS:
La Caixa ES83 2100 0506 12 0200155975
COLABORA COMO VOLUNTARIO/A:
93 376 59 03 (Federación de Asociaciones
de Vecinos/as de Cornellà)

HORARIOS ESPECIALES DE
LOS MERCADOS MUNICIPALES

CONSUMO RESPONSABLE
La crisis sanitaria ha afectado especialmente al sector
comercial local y es por esto que desde el Ayuntamiento
de Cornellà se pide actuar con responsabilidad y
sentido común, apostando por la proximidad.
A parte de comprar en los establecimientos
locales, un consumo responsable también implica no
malgastar, controlar lo que compramos y el dinero
que podemos destinar, factores que contribuyen
al medio ambiente. Algunos consejos a tener en
cuenta son: evitar embalajes innecesarios, utilizar
nuestras propias bolsas reutilizables o nuestro carrito
de la compra y no descuidar el reciclaje estos días.

Mercado Centre:
22 y 23 de diciembre, de 8 a 20 h
24 de diciembre, de 8 a 17 h
30 de diciembre, de 8 a 20 h
31 de diciembre, de 8 a 15 h
Mercado Marsans:
22 y 23 de diciembre, de 8 a 14 h
24 de diciembre, de 8 a 15 h
30 de diciembre, de 8 a 14 h
31 de diciembre, de 8 a 15 h
Mercado de Sant Ildefons:
22 y 23 de diciembre, de 8 a 20 h
24 de diciembre, de 8 a 15 h
30 de diciembre, de 8 a 20 h
31 de diciembre, de 8 a 15 h
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12 EDUCADORS CÍVICS INFORMARAN
SOBRE LA IDENTIFICACIÓ GENÈTICA
DELS GOSSOS
L’Ajuntament de Cornellà va iniciar a principis
de desembre una campanya informativa sobre
la implantació d’un registre obligatori d’ADN
per a tots els gossos de la ciutat segons es
recull a l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana, als articles 92 i 95, on s’estipula
l’obligatorietat d’identificació dels gossos, tant
per microxip homologat com per patró d’ADN.
Un grup de dotze educadors cívics es passeja
també per la ciutat per informar els propietaris de
gossos sobre la campanya amb tríptics informatius i
regal de porta-bossetes per recollir els excrements.

PASSOS PER CENSAR EL GOS
Tots els gossos de Cornellà de Llobregat han
d’estar inscrits al cens municipal d’animals
de companyia amb xip i test genètic.

1

S’han de registrar al cens municipal a través
de l’Oficina de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona (carrer Ametller, 12).

2

S’ha d’anar a qualsevol de les clíniques
veterinàries adscrites per realitzar el registre de
petjada genètica, mitjançant una prova de saliva
indolora, i es lliurarà una xapa identificativa, a
més de la targeta d’identificació per ADN.

ÉS OBLIGATORI CENSAR
EL MEU GOS?
SÍ. L’incompliment de l’obligació d’identificar

amb xip i genèticament el gos pot ser sancionat
amb multes des de 300 € a 1.500 €.

COM S’IDENTIFICARAN
LES CAQUES QUE ES
TROBIN AL CARRER?
Mitjançant el sistema CAN-ID es podrà identificar
amb gran precisió l’animal a qui pertany la caca. Un
cop identificat el propietari, se’l podrà sancionar.

PER TROBAR A L’INCÍVIC, AJUDA’NS!
Per a més informació: www.cornella.cat
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LES COMISSIONS
DE L’ASUECO
SEGUEIXEN
IMPULSANT
LA CIUTAT
L’ASUECO, l’Agenda Social Urbana per Fomentar
la Comunitat, està formada per representants de
l’Ajuntament de Cornellà i per una quarantena
d’agents socials, a més de representants del món de
l’educació, de l’empresarial, del sindical i de la política.
El seu objectiu és impulsar projectes de millora de
la ciutat durant la dècada vinent. Per facilitar la seva
implicació amb Cornellà, l’ASUECO s’ha dividit en
tres comissions que es reuneixen periòdicament,
encara de manera virtual. El fruit d’aquestes trobades
ja es comença a notar en positiu a la ciutat, com, per
exemple, en la reducció de l’atur o en la posada en
marxa de projectes de suport emocional per a les
persones més malmeses per la crisi pandèmica.

AUDITORIES
CONTRA LA
POBRESA
ENERGÈTICA

1) La comissió 1 “Cornellà humana i verda” es va
reunir el 26 d’octubre i van parlar dels reptes de futur
en matèria d’habitatge i van repassar els projectes
desenvolupats a través del ‘Cornellà Natura’.
2) La comissió 2 “Cornellà educadora i inclusiva”
es va trobar el 12 de novembre per acordar
tot un seguit d’accions, d’eines i de programes
adreçats a brindar serveis i suport de caràcter
emocional, sanitari i social a la comunitat.
3) I, finalment, la comissió 3 “Cornellà activa i
emprenedora” ha desenvolupat la seva sessió el 22
de novembre per valorar els programes específics
d’ocupació que ja s’han posat en marxa i que
han reduït l’atur a Cornellà fins a la taxa del 10,6%,
una xifra similar a les dades prepandèmiques.

L’Ajuntament de Cornellà, a través de l’Oficina
d’Eficiència Energètica i amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona, desenvolupa auditories
de control energètic en les llars de famílies
vulnerables derivades pels Serveis Socials locals.
L’objectiu és doble: d’una banda, es vol garantir
l’eficiència energètica d’aquests habitatges i, de l’altra, es
busca reduir el cost de les factures de subministraments
d’aquestes famílies.
Al llarg del 2021, s’han desenvolupat 50 auditories
en pisos de famílies amb un elevat consum energètic en
les seves factures. Arran d’aquests estudis i després
de desenvolupar petites reparacions —la majoria,
per optimitzar l’aïllament tèrmic de la llar— s’ha
aconseguit estalviar el 23% de les seves factures.
A més, si escau, a les famílies beneficiàries
també se les assessora en la sol·licitud del bo
social d’aigua i d’energia per minvar, encara més,
les seves despeses de llum, gas i/o aigua.

50

auditories durant 2021
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ES POSA EN MARXA UN DISPOSITIU
D’INSERCIÓ LABORAL PER AL
BARRI DE FONTSANTA-FATJÓ
L’Ajuntament de Cornellà ha
posat en marxa aquest mes de
novembre el programa Treball als
Barris a Fontsanta-Fatjó. L’espai
d’atenció està situat al Citilab i
presta servei en horari de 8.00 a
15.00 h, de dilluns a divendres.
L’objectiu general del projecte
és millorar l’ocupabilitat de les
persones del barri de Fontsanta-Fatjó
amb dificultats d’inserció laboral,
que estiguin en situació d’atur o
de millora de feina, mitjançant la
realització de tasques d’orientació,
de formació i d’acompanyament
individual de forma flexible.

Si esteu interessats a fer ús d’aquest servei, podeu trucar al 93 551 06 60
(extensió 842) o enviar un correu electrònic a ocupacio@aj-cornella.cat
per demanar cita.

PREMI A AGBAR PER LA REFORMA ARQUITECTÒNICA
DE LA CENTRAL CORNELLÀ
La companyia Agbar ha rebut el premi Hispània Nostra
2020 en la categoria d’Intervenció en el Territori o
Paisatge. L’acte de lliurament del guardó es va dur a terme
el 28 de novembre, al mateix Museu de les Aigües de la
nostra ciutat. Aquesta distinció, atorgada al projecte de
condicionament, millora i restauració paisatgística
de la Central Cornellà, pretén reconèixer la contribució
a la cultura, com a eina didàctica i pedagògica. Durant
l’acte es va descobrir la placa commemorativa que
reconeix la intervenció de l’empresa.

CORNELLÀ SE SUMA A LA CARTA
ALIMENTÀRIA DE BARCELONA
Cornellà és un dels municipis que s’ha sumat a
la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de
Barcelona. L’objectiu és promoure una producció,
una distribució i un consum d’aliments responsables
amb el medi ambient. Entre les iniciatives que ara
s’impulsaran, l’Ajuntament de Cornellà ha lliurat la
distinció “comerç verd” entre algunes botigues locals.
Es tracta d’una etiqueta que llueixen només els
establiments comercials més sostenibles de la ciutat.
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EL 9 DE GENER SE CELEBRA
LA CURSA DE REIS
L’entitat Corresolidaris, amb el
suport de l’Ajuntament, organitza,
el pròxim 9 de gener, la setena
edició de la Cursa de Reis. És una
activitat esportiva solidària, que té
un doble objectiu. D’una banda,
recollir joguines a favor de la Creu
Roja Cornellà perquè l’assemblea
local pugui dur a terme la seva
campanya de lliurament de joguets
entre les famílies més vulnerables.
I d’altra, recaptar fons econòmic
per a l’Escola d’Educació Especial
Virolai. Durant l’edició 2020, es van
sumar més de 8.000 euros que es
van lliurar íntegrament a l’escola.
La competició es divideix
en tres categories: la cursa de
5 quilòmetres, la caminada
popular i les curses infantils.

El punt de partida és la plaça
de Catalunya, diumenge 9 de
gener, a partir de les 9.40 h.
Les persones interessades a
participar-hi es poden apuntar a
través de www.corresolidaris.org/
cursadereis/inscripcions/

Les persones que vulguin
col·laborar en la recollida de joguines,
han de tenir en compte que han de
ser noves, no bèl·liques i no sexistes.
S’han habilitat diferents punts de
recollida repartits per tota la ciutat. Els
podeu consultar a www.cornella.cat

FELICITATS PEL
CENTENARI!
Per molts anys al cornellanenc
José Hermosilla Abalos, que el
21 de novembre ha celebrat
el seu 100è aniversari!

José Hermosilla Abalos
(21/11/2021)

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:
1.- Projecte d’obres anomenat “Obres d’ampliació i
millora de la vorera sud-oest del carrer Campfaso,
entre la Plaça Galícia i el carrer Mossèn Andreu a Cornellà de Llobregat”, aprovat inicialment per la Junta de
Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió de data
17 de setembre de 2021, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 28
de setembre de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8511 de data 28 de
setembre de 2021, exposant-se el mateix al públic al
Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament durant el període

comprés entre el 20 de setembre i el 2 de novembre
de 2021, al Portal de la Transparència durant el període
comprès entre el 24 de setembre i el 8 de novembre
de 2021 i havent estat publicat al Butlletí d’informació
Municipal del mes d’octubre; sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període
comprès entre el 20 de setembre i el 11 de novembre,
havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en data 12 de novembre, en conformitat amb les
previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat.

setembre i el 2 de novembre de 2021, al Portal de
la Transparència durant el període comprès entre el
24 de setembre i el 8 de novembre de 2021 i havent
estat publicat al Butlletí d’informació Municipal del
mes d’octubre; sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre
el 20 de setembre i el 11 de novembre, havent estat
aprovat definitivament de forma automàtica en data
12 de novembre, en conformitat amb les previsions
de l’acord d’aprovació inicial esmentat.

2.- Projecte d’obres anomenat “Obres ordinàries de
reforma per la millora de la zona d’aparcament situat
al carrer Martinet, cantonada Avinguda Porta Diagonal de Cornellà de Llobregat”, aprovat inicialment per
la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en
sessió de data 17 de setembre de 2021, l’anunci del
qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província
(BOP) de data 28 de setembre de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número
8511 de data 28 de setembre de 2021, exposant-se
el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament durant el període comprés entre el 20 de

Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós
Administratiu, de 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.
Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol
altre recurs que es cregui convenient.
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ELISABET GARCÍA
Grup Municipal
de Podemos

ISMAEL CIURANA
Grup Municipal
de C’s

UN AÑO 2021 DE RESILIENCIA
Y SUPERACIÓN

TODOS LOS DÍAS DEBERÍAN
SER 25 N

Ya termina el año, y con él una serie de pensamientos y
reflexiones sobre el año político que hemos vivido. Ha sido un
año complicado, donde la pandemia de la COVID19 ha hecho
muchos estragos en nuestra Ciudad, y sobre todo en nuestras
familias, amigos, vecinos y vecinas. Desde Podemos Cornellá
hemos aportado un conjunto de propuestas para poder ofrecer
mejoras a la vida de la ciudadanía.
Uno de los puntos ha sido referente a los servicios sociales,
un servicio fundamental para la vida de nuestra población
para poder tirar adelante en los momentos más difíciles. Es
importante comentar que existen ciudadanos y ciudadanas
que viven en la calle, personas invisibilizadas que precisan
acompañamiento en momentos duros como los meses más
fríos del año. Podemos Cornellá presentamos una moción para
poder velar por la salud y el bienestar de toda la ciudadanía que
vive en la calle, y que por conciencia ética y social fue aprobada
por unanimidad en el Pleno. Siguiendo con el trabajo para y
por las personas recordar la contratación de una logopeda en
el servicio municipal CDIAP fruto de nuestra insistencia en el
cumplimiento del convenio que así lo regula.
La vivienda ha sido un eje clave en la presentación de nuestras
mociones, propuestas para poder limitar el precio de alquiler en
nuestra ciudad y poder fiscalizar la proliferación incontrolada de
pisos turísticos que devalúan la vida de nuestro municipio. En
esta línea hemos sido tajantes en la reivindicación de la anulación
del ARE Ribera-Salines, un proyecto que es una grave amenaza
para la última zona agrícola de nuestra ciudad. Y presentamos
una moción en contra de la ampliación del Aeropuerto del Prat,
moción que el PSC no quiso aceptar a debate, una discusión
necesaria para posicionarse a favor de la vida o a favor de la
especulación desmedida. Además, es necesario e imprescindible
tener una ciudad verde y que el espacio público sea un lugar
para disfrutar. Es por eso que nuestras calles deben ofrecer
respiro a la ciudadanía y deben estar en buenas condiciones. Un
punto donde el Ayuntamiento tiene cuentas pendientes, y que
desde Podemos propusimos la plantación masiva de árboles y la
sustitución de aquellos que no están en las condiciones óptimas,
propuesta rechazada por el PSC.
No podemos dejar de reivindicar lo necesario que es el
respeto y cuidado de nuestras mascotas y de la fauna de
nuestra ciudad. Este ha sido otro eje de trabajo donde hemos
aportado diferentes propuestas en defensa de sus derechos y en
contra del maltrato animal. Desde nuestro Grupo no podemos
dejar de desear un final de año con consumo responsable,
local y un 2022 con la esperanza puesta en que sea el final
de este ciclo sanitario y económico tan duro. SI SE PUEDE. A
disposición de vosotras/os recordaros que podéis contactar al
tfn: 679520932. Bones Festes i Bon Any!!

Nuevamente, Ciutadans Cornellà se ha unido a la moción
conjunta para reivindicar la lucha contra la violencia machista.
Desgraciadamente, siguen existiendo brechas a cerrar,
acuerdos que defender y derechos que asegurar para evitar
que ninguna mujer sea objeto de violencia de género.
Desde Ciutadans queremos hacer patente nuestro
rechazo a la violencia machista y apoyar modelos de
convivencia basados en el respeto y la igualdad. Creemos
que la violencia contra las mujeres es una violación de
los derechos humanos y solo desaparecerá cuando las
mujeres participen de forma igualitaria en la sociedad,
cuando dejen de usar la imagen de la mujer como objeto
de consumo, cuando las mujeres dejen de estar a la cabeza
de las listas de desempleo y de estar infravaloradas en sus
trabajos. Cuando las mujeres dejen de sufrir los problemas
de conciliación en su vida laboral, personal y pública.
La crisis sanitaria provocada por la pandemia está poniendo
en peligro lo avanzado en igualdad, por lo que es nuestra
responsabilidad seguir luchando por un futuro mejor para ellas.
Debemos tener claro que es nuestra obligación, denunciar
cualquier situación de violencia contra las mujeres, porque esto
es una lucha de todas y de todos para erradicar esta lacra.
Desde Ciutadans, hoy y siempre mostramos nuestro rechazo
más profundo a la violencia que se ejerce sobre las mujeres
por el mero hecho de ser mujer, y es por ello, que estamos
convencidos que todos los días deben ser 25 de noviembre.
Por otra parte, Ciutadans presentamos una moción para
la adhesión de Cornellà a la Red Española de Ciudades
Inteligentes, formada actualmente por 83 ciudades que suponen
más del 40% del total de la población española. El objetivo era
situar a Cornellà en el desarrollo como Smart City, entendiendo
ésta, como capaz de resolver los problemas cotidianos de los
ciudadanos con soluciones innovadoras, permitiendo una
mejor gestión de los recursos, y convirtiéndose en una ciudad
sostenible, accesible y que mejore la calidad de vida de los
cornellanenses. Ciutadans creemos que es imprescindible que
Cornellà no pierda el tren de las ciudades del futuro, siendo un
referente dentro del Baix LLobregat. Queremos que proyectos
positivos para Cornella, se fomenten y atraigan, generando valor
añadido, puestos de trabajo y generen actividad económica.
El PSC votó en contra de nuestra propuesta, quedando
rechazada y dándo la espalda a unir Cornellà a una Red de
Ciudades entre las que se encuentran Hospitalet y Sant Boi
de Llobregat, perdieno la oportunidad de crear sinergias que
pongan Cornellà en la vanguardia de las ciudades del futuro.
Quedan pocos días para Navidad, días de recogimiento,
días de familia, de recuerdo a las personas que ya no están con
nosotros o están lejos, días de amigos e ilusión para todos y en
especial para los más pequeños, desde Ciutadans Cornellà, os
deseamos de corazón, que paséis unos días de mucha felicidad.
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RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

FEM DE CORNELLÀ UNA
CIUTAT ACCESSIBLE

NO ÉS NO

A Cornellà són moltes les barreres d’accessibilitat que
encara existeixen i que no garanteixen un ús inclusiu
dels espais, com per exemple, edificis, zones urbanes,
serveis, transports, senyalitzacions, tràmits, dispositius,
etc., que no estan adaptats a les necessitats de tothom.
Això fa que moltes persones no puguin desenvolupar-se
en el seu dia a dia sense barreres de tota mena, que no
poden fer ús de l’entorn i gaudir-ne amb seguretat i de manera
autònoma. Més del 40% de la població mundial troba
limitada la seva autonomia a ciutats i pobles perquè
no s’adapten a les diverses capacitats de les persones
que hi viuen. Els obstacles físics i virtuals no perjudiquen
només un col·lectiu específic, sinó que perjudiquen
o poden perjudicar el conjunt de la població.
Un entorn accessible suposa un increment de la qualitat
de vida i una major participació social de les persones que
tenen discapacitat o diversitat funcional, de la gent gran
o d’altres persones que temporalment pateixen dificultats
per raó de les barreres. Suposa, a més, un benefici per
al conjunt de la societat, ja que facilita que tothom
pugui gaudir de l’entorn amb seguretat i comoditat.
Per aquests motius vam presentar una moció al ple de
novembre, per a dur a terme un Pla d’Accessibilitat a Cornellà,
i així, aportar solucions específiques a qualsevol mena
d’obstacle i garantir que la ciutat pugui ser viscuda per tothom.
És fonamental que des de les diverses administracions
canviem les ciutats perquè s’adaptin a les seves persones,
i no esperar que les persones s’adaptin a la ciutat.
Però la moció no es va aprovar amb l’únic vot en
contra del PSC, al·legant que Cornellà ja disposa d’un Pla
d’Accessibilitat, que només s’ha d’actualitzar i que ja es
realitzen accions en aquest sentit. Ara bé, no consta cap pla
aprovat a la web de l’ajuntament i segons el regidor d’espai
públic l’últim que es va aprovar va ser el 1992, o sigui, en el
cas d’existir, està més que caduc. La ciutat ha canviat molt
des de llavors i són necessàries moltes actuacions per tenir
realment una ciutat plenament inclusiva en accessibilitat.
La redacció d’aquest pla és fonamental per poder fer
la diagnosi de les necessitats de la ciutat, concretar les
actuacions i establir una calendarització i un pressupost
per portar-ho a terme. Però igual que el Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible, que ni està aprovat ni posat en marxa,
el govern de Cornellà prefereix continuar amb actuacions
parcials sense una visió de conjunt i de futur, o potser és
que no volen aprovar propostes constructives i en benefici
de la ciutadania perquè provenen d’altres partits?
Des d’Esquerra Republicana de Cornellà seguim treballant
per una ciutat més inclusiva i amable. Us desitgem unes
bones festes, que esperem que gaudiu, amb precaució
i seguint totes les mesures sanitàries recomanades.

Un any més tornem a parlar de violència masclista. El dia 25
de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència
envers les Dones, vam tornar a denunciar i condemnar les
violències masclistes i els feminicidis. La màxima expressió
de la violència masclista és l’assassinat de les dones, però
això només és la punta d’un iceberg que amaga una gran
quantitat de diferents formes de violència masclista.
Des de que es van començar a documentar els
feminicidis a l’Estat espanyol, l’any 2010, s’han registrat
1.243 dones assassinades per homes. Des del gener hi ha
hagut 70 feminicidis dels quals 12 han tingut lloc a
Catalunya. Son xifres aterridores!
Ara, hem posat nom a antigues violències, així que
parlem de noves tipologies de violències masclistes com
les violències digitals, violència obstètrica, violència vicària
(la violència que s’exerceix contra els fills i les filles), violència
institucional (la violència que exerceixen les institucions
públiques, en la qual s’inclou la utilització de la síndrome
d’alienació parental), violència de segon ordre (la violència
que s’exerceix contra les professionals de suport), violència
en l’àmbit polític i educatiu, violència en l’àmbit laboral
(incloent-hi la discriminació per embaràs o maternitat),
violència en l’àmbit social o comunitari (tràfic de dones
amb finalitat d’explotació sexual, feminicidis, agressions per
raó de gènere a l’espai públic, represàlies per discursos i
expressions individuals i col·lectives). També en el món virtual,
l’increment de les violències en línia afecta moltes dones
i nenes fins al punt de posar en risc la seva pròpia vida.
Fa més de 25 anys que a Cornellà treballem en l’atenció,
la prevenció i la sensibilització per acompanyar totes les
dones que pateixen violència masclista en qualsevol de les
seves múltiples formes, formant als i les joves, conscienciant
la població. Així que condemnem els feminicidis i ratifiquem
el ferm compromís en el desplegament de les polítiques
municipals d’igualtat de gènere, aplicant polítiques i mesures
que desactivin la violència estructural que sustenta el patriarcat,
treballant conjuntament amb la comunitat educativa,
reforçant i ampliant la difusió i les campanyes informatives…
A la nostra societat, però, en el dia a dia encara es
continuen tolerant els comentaris sexistes i les conductes
masclistes, que perpetuen les desigualtats i els rols masculins
de superioritat envers les dones. Aquestes actituds mereixen el
rebuig, encara que semblin inofensives, ja que contribueixen a
normalitzar els maltractaments i el menyspreu cap a les dones.
Educar en igualtat és imprescindible per aconseguir
que la nostra societat sigui igualitària. Encara ens
queda molt de camí per recórrer, així que continuarem
lluitant tots i totes per tal de millorar la situació.
Ja sabeu, ens podeu escriure a psc@aj-cornella.cat,
o ens veiem per la ciutat!
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CLAUDIO CARMONA
Grup Municipal d’En
Comú-Movem Cornellà

PER UN ANY DE PROSPERITAT
El Ple Municipal de Cornellà va aprovar la denominació de
les noves biblioteques dels barris de Fontsanta-Fatjó i Almeda
que tot just ultimen els últims detalls abans d’obrir-se a
tota la ciutadania. Els noms triats són Clara Campoamor i
Teresa Pàmies i per al nostre grup és motiu d’orgull que dos
equipaments tan importants com aquests portin el nom
de dones referents, és molt important visibilitzar figures
femenines referents en diferents àmbits, fins ara arraconades
a un segon terme d’exposició i reconeixement públic.
La Clara Campoamor va ser una advocada, escriptora
i activista política que va passar la història com a gran
defensora del sufragi universal femení. Una republicana i
demòcrata convençuda, precursora en la lluita contra els
privilegis dels homes i defensora d’una societat més igualitària.
La Teresa Pàmies va ser una lluitadora infatigable. Exiliada
republicana que va col·laborar activament amb la Resistència
Francesa. Una gran escriptora i una dona referent dintre de
l’esquerra catalana i espanyola, que va exercir el feminisme i
va abanderar la llibertat en èpoques molt crues per defensar
aquests dos valors fins i tot dintre de la mateixa esquerra.
Dirigent de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya.
Va rebre importants distincions com el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, la Creu de Sant Jordi i la Medalla d’Or al
Mèrit Artístic de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquest passat mes de novembre també vam celebrar
la posada en marxa d’Habitatge Metròpolis Barcelona
l’operador impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
per a construir habitatges de lloguer assequible. Aquesta
empresa construirà 4.500 habitatges de lloguer en
els pròxims 8 anys. Després d’anys i anys d’inacció de
la Generalitat, l’administració competent en matèria
d’habitatge, l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona articulen
aquest instrument per facilitar l’accés a una vivenda digna
amb uns habitatges que sempre mantindran la titularitat
pública i, per tant, es conservaran com a equipaments al
servei d’aquest dret constitucionalment reconegut.
Per últim, desitjar a tota la ciutadania de Cornellà unes
bones festes. Desitgem que pugueu gaudir d’aquestes dates
en companyia de familiars i amics i amigues. Us desitgem
que el 2022 sigui un any de prosperitat i que deixem enrere
aquesta maleïda pandèmia. Mentrestant seguirem defensant
la sanitat pública i els drets socials i ambientals per transitar
cap aquest món més just i sostenible.

SERVEIS
TRÀMITS EN LÍNIA
SEU ELECTRÒNICA
https://seuelectronica.cornella.cat/
TENS DUBTES
TRAMITANT?
TRUCA’NS!
935 955 093
BUSQUES UNA
FARMÀCIA DE GUÀRDIA
A CORNELLÀ?
Aquí la trobaràs!

ESCOLTA
LA TEVA RÀDIO
www.radiocornella.cat
@radiocornella

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de
novembre de 2021, ha acordat aprovar les bases particulars
i les corresponents convocatòries per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva següents:
- PROJECTES DE COOPERACIÓ A LA SOLIDARITAT
– 2022-2023.
- PROJECTES DE CARÀCTER CULTURAL A CORNELLÀ DE
LLOBREGAT PER A L’ANY 2022 I 2023.
- PROJECTES DE CARÀCTER JUVENIL, PER ALS EXERCICIS
2022-2023.
Termini de presentació de les sol·licituds: 20 dies hàbils a
comptar des del següent a la publicació de l’extracte de la
convocatòria al DOGC.
Documentació:
Les bases particulars reguladores d’aquestes convocatòries 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

HI HA MOVIMENT A LA
TORRE DE LA MIRANDA!
Del 23 de desembre al 6 de gener
Al vespre
Torre de la Miranda
Quan la ciutat s’enfosqueix, es detecten
llums i moviments dins de la Torre de la
Miranda. Què deuen estar fent el Maginet
i els seus ajudants Melquíades i Bernadet?
Si passeu pel davant… alceu la vista!

ARRIBADA I CAVALCADA
DELS REIS MAGS D’ORIENT
Dimecres 5 de gener
A partir de les 18 h
Pàrquing de la Via Fèrria
(antic Camp de Futbol UE Cornellà),
al costat del Viaducte
RECORREGUT
18.00 h. Espectacle d’arribada
al pàrquing de la Via Fèrria
18.40 h. Viatge dels Reis i
Personatges cap a l’Ajuntament

CAMPAMENT ORIENTAL
DEL MAG MAGINET
28, 29 i 30 de desembre
1, 2, 3 i 4 de gener
De 17 a 21 h
Fira de Cornellà
L’accés serà amb reserva prèvia, a través
del web www.entradescornella.cat

19.00 h. Arribada a l’Ajuntament
Accés al balcó i parlaments
19.45 h. Inici cavalcada ctra.
d’Esplugues direcció Quatre Camins
19.50 h. Carrer de Rubió i Ors (Quatre Camins)
20.05 h. Carrer de Rubió i Ors
(Biblioteca Marta Mata)
20.25 h. Carrer de Rubió i Ors / ctra. de L’Hospitalet
20.35 h. Ctra. de L’Hospitalet (direcció
L’Hospitalet fins a l’alçada av. Pablo Picasso)
20.45 h. Ctra. de L’Hospitalet (direcció Centre
fins a l’alçada av. del parc de Can Mercader)
20.50 h. Av. del parc de Can Mercader

Retalleu per la línia de punts

28a FIRA INFANTIL
DE NADAL. SALÓ PER
A INFANTS I JOVES

20.55 h. Carrer de Pau Riera
21.00 h. Carrer d’Anoia / carrer de Mossèn Andreu
21.05 h. Plaça de Catalunya

Del 23 al 31 de desembre
D’11 a 20 h
Parc Esportiu
Llobregat (PELL)

21.10 h. Av. de Sant Ildefons (plaça Europa)

Tancat els dies 25 i 26
Els dies 24 i 31 obert d’11 a 18 h
Més informació a
www.firacornella.com
Organitza: Fira de Cornellà i PELL

21.35 h. Carrer dels Catalans

21.15 h. Av. de la República Argentina
(Mercat de Sant Ildefons)
21.25 h. Carrer de Mossèn Andreu (antic Pisa)
21.40 h. Ctra. d’Esplugues (davant barri Pedró)
21.50 h. Final a ‘La Rua’
al carrer d’Ignasi Iglesias
(antiga estació de bombers)
Nota: Per a l’arribada dels Reis i els parlaments hi haurà
un espai reservat per a persones amb diversitat funcional

www.cornella.cat

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

