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COMENÇA UN ANY D’IMPULS
PER A LA CIUTAT
Este año, disponemos de un presupuesto expansivo
que hemos diseñado con la intención de llevar a cabo
importantes proyectos para impulsar el futuro de la
ciudad. En total, son 97,8 millones de euros, 12 más
que durante 2021, con los que apostamos por la
recuperación social y económica y por superar
las fracturas que la pandemia ha generado. Unas cuentas
con las que queremos trasladar un mensaje de confianza
y optimismo, porque, afortunadamente gracias a una
gestión prudente en estos últimos años, y contando
mayoritariamente con nuestros recursos propios, hemos
dado y seguiremos dando respuesta a las necesidades
de los ciudadanos y ciudadanas de Cornellà.
Pero no sólo eso, nuestra mirada está puesta
en un horizonte a medio y largo plazo. Proyectos
como Cornellà Natura están transformando nuestros
espacios públicos. Las personas son nuestra prioridad
y para ello mejoraremos calles, las haremos más
verdes y sostenibles, y algunas de ellas peatonales.
Este proceso de transformación también abarca
aspectos medioambientales y de saneamiento
y limpieza. Este año cambiaremos todos los
contenedores y también modificaremos los sistemas
de limpieza viaria y de recogida de residuos.
Además, la entrada en funcionamiento de las dos
nuevas bibliotecas, de la escuela de música y de
otros proyectos enfocados al desarrollo personal y
educativo, marcan la agenda de un año, que, si las
circunstancias y la pandemia nos lo permiten, estará
enfocado en empoderar a las personas de Cornellà.
Todos y todas queremos una ciudad mejor,
sostenible, resiliente, segura, limpia y cohesionada.
Los presupuestos van en esa dirección y para que la
maquinaria funcione a la perfección necesitamos,
como no, vuestra colaboración y responsabilidad. Si
todos sumamos, todos y todas nos beneficiaremos.
L’alcalde
Antonio Balmón

Enguany, disposem d’un pressupost expansiu que hem
dissenyat amb la intenció de dur a terme importants
projectes per impulsar el futur de la ciutat. En total, són
97,8 milions d’euros, 12 més que durant 2021, amb els
quals apostem per la recuperació social i econòmica
i per superar les fractures que la pandèmia ha
generat. Uns comptes amb els quals volem traslladar
un missatge de confiança i d’optimisme, perquè,
afortunadament, gràcies a una gestió prudent en
aquests últims anys, i comptant majoritàriament amb
els nostres recursos propis, hem donat i continuarem
donant resposta a les necessitats dels ciutadans i
de les ciutadanes de Cornellà.
Però no sols això, la nostra mirada està posada en
un horitzó a mitjà i llarg termini. Projectes com Cornellà
Natura estan transformant els nostres espais públics. Les
persones són la nostra prioritat i per això millorarem
alguns carrers, els farem més verds i sostenibles, i
alguns d’ells seran d’ús exclusiu per a vianants.
Aquest procés de transformació també abasta
aspectes mediambientals i de sanejament i de neteja.
Enguany canviarem tots els contenidors i també
modificarem els sistemes de neteja viària i de recollida
de residus. A més, l’entrada en funcionament de les
dues noves biblioteques, de l’escola de música i d’altres
projectes enfocats al desenvolupament personal i
educatiu, marquen l’agenda d’un any, en què, si les
circumstàncies i la pandèmia ens ho permeten, estarà
enfocat a empoderar les persones de Cornellà.
Tothom vol una ciutat millor, sostenible, resilient,
segura, neta i cohesionada. Els pressupostos van en
aquesta direcció i perquè la maquinària funcioni a
la perfecció necessitem, per descomptat, la vostra
col·laboració i responsabilitat. Si tots sumem, tots i
totes ens en beneficiarem.
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UN PRESUPUESTO DE
97,8 MILLONES DE EUROS
SON UNAS CUENTAS EXPANSIVAS Y EQUILIBRADAS
QUE CRECEN UN 14 % PARA AFRONTAR LOS RETOS
PRESENTES Y FUTUROS
El Ayuntamiento de Cornellà ha aprobado los
presupuestos para 2022. Las cuentas públicas
superan los 97,8 millones de euros, 12 millones
más que en 2021, y han sido diseñadas para
contribuir a la recuperación económica, mejorar la
calidad de vida de las personas y proteger a los más
vulnerables, así como para impulsar el desarrollo
sostenible y favorecer una ciudad cada vez más
verde, resiliente y humana. Los presupuestos se
desarrollarán con el 63 % de recursos propios y
el 37 % restante con el apoyo de administraciones
supramunicipales. En cuanto al presupuesto
consolidado, es decir, incorporando el Instituto
Municipal de Radiodifusión y la empresa municipal
Procornellà, será de 113 millones de euros.

Los presupuestos municipales se han aprobado
con los votos a favor del PSC y En Comú-Movem
Cornellà. Los grupos municipales d’ERC y Ciutadans
votaron en contra y Podemos, se abstuvo.
En 2022, todas las partidas municipales se
incrementan una media del 9 % y los principales ejes
son: mantenimiento del espacio público y política
territorial, acción social, educación y cultura, y seguridad.
En los próximos doce meses, se llevarán a cabo
proyectos significativos, como el nuevo sistema de
recogida de residuos y de limpieza, la remodelación
de diferentes calles y espacios públicos para
naturalizarlos y hacerlos más sostenibles (avda.
República Argentina, calle Bonestar o parque de
Can Mercader, entre otros) así como la entrada en

Cerca de 8 millones
en inversiones

EL GASTO MEDIO
POR HABITANTE
ASCIENDE A

1.100 €
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¿EN QUÉ SE GASTARÁ EL
PRESUPUESTO DE 2022?

Casi 33 M € para
mejorar la limpieza
y el reciclaje

+12 M €

12 millones más
que en 2021

funcionamiento de las bibliotecas de Fontsanta-Fatjó
y de Almeda, además de la nueva ubicación de
la Escuela Municipal de Música Roser Cabanas.

INCREMENTO NOTABLE DE
LAS INVERSIONES
Y todo ello se podrá llevar a cabo gracias a una
inversión de 7.751.648 euros, un 158 % más respecto
a las realizadas durante el año pasado, y que se vieron
afectadas por la paralización de proyectos debido al
impacto de la Covid-19 en las partidas presupuestarias.
2022 se inicia con la voluntad de desplegar y llevar a
cabo un amplio número de actuaciones para afrontar los
retos presentes y futuros de la ciudad y mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Cornellà.

97,8 millones
de euros
En marcha las
dos nuevas
bibliotecas

158% más
en inversiones
que en 2021

Peatonalización
de grandes vías y
más zonas verdes

Total: 97,8 millones de euros
Política territorial y espacio público:
32.920.073 € (+31 %)
Políticas sociales, igualdad y salud:
5.578.922 € (+16 %)
Educación, familia y sociedad del conocimiento:
4.519.495 € (+15 %)
Cultura y patrimonio cultural:
2.628.039 € (+33,6 %)
Cornellà Natura y medio ambiente:
2.043.458 € (+247 %)
Guardia Urbana y seguridad:
1.349.575 € (+35 %)
Deportes:
915.106 € (+0,87 %)
Entre paréntesis, comparación con los presupuestos de 2021

Consulta el detalle de los presupuestos
municipales en www.cornella.cat
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NUEVOS PROYECTOS

NATURALIZAR LA CIUDAD
El programa Cornellà Natura incluye este año
importantes proyectos para seguir diseñando y construyendo una ciudad con prioridad para los peatones,
más verde y sostenible. Esto hace que el presupuesto
destinado a esta partida y a medio ambiente haya
aumentado un 247 %, alcanzando los 1.759.300 euros.
Destacan la reurbanización de la calle Bonestar para
hacerla peatonal y las reformas de la avenida República
Argentina y de la carretera de Esplugues. También se
renovará el parque de Can Mercader y se instalarán
en esta zona ascensores para facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.

MAYOR COBERTURA SOCIAL
PARA LOS MÁS VULNERABLES
El Ayuntamiento destinará 5.578.922 euros
a proyectos sociales, de igualdad y de salud
pública (un 16 % más que el año pasado).
De esta manera, se ampliarán las subvenciones
y programas de apoyo a los colectivos más
vulnerables, especialmente dirigidos a las familias
más afectadas por la pandemia. La atención
psicológica también se seguirá fomentando.

NUEVO SERVICIO DE LIMPIEZA
Y DE RECOGIDA DE RESIDUOS

+31 %

La entrada en vigor del nuevo contrato de limpieza
y de recogida de basuras es una de las novedades
municipales para 2022. Este año, está previsto
instalar los nuevos contenedores, que aparte de
ser más accesibles para las personas mayores,
también favorecen el reciclaje. Además, durante
este 2022, se renovará el sistema de limpieza
de la ciudad, ampliando los turnos y los días
de limpieza. Para llevar a cabo todas estas
iniciativas, la partida destinada a mantenimiento
y servicios es de 32.920.073 euros (un 31 %
más que durante 2021). Esto representa el
33,6 % del total del presupuesto municipal.
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DOS NUEVAS BIBLIOTECAS
Después del parón de la pandemia, el Ayuntamiento
de Cornellà se ha propuesto reavivar la ciudad,
ampliando el número de actividades culturales en la
calle. De esta manera, se fomenta la cohesión social
y el acceso a la cultura. Además, se pondrán en
marcha las dos nuevas bibliotecas de Fontsanta-Fatjó
y Almeda y, si las circunstancias lo permiten, habrá
Festival de Payasos. Todo esto amplía un 33,6 %
la partida destinada a cultura y patrimonio cultural
de la ciudad. El presupuesto total destinado a las
actividades culturales asciende a 2.628.039 euros.

SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y CIVISMO
La Guardia Urbana está en un proceso de renovación
tecnológica integral para mejorar la atención y el
servicio a la ciudadanía. Para ello, se dotará de
nuevos dispositivos y equipos tecnológicos, se ampliarán
los efectivos y se renovará la flota de vehículos.,
con nuevas motos eléctricas, y se optimizarán los
recursos para mejorar la convivencia, el civismo
y la seguridad. La partida destinada a Guardia
Urbana y protección civil es de 1.349.575 euros
(un 35 % más que en 2021).

EN 2022 SE
PONDRÁN
EN MARCHA
IMPORTANTES
PROYECTOS DE
REURBANIZACIÓN
DE CALLES
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—EL AYUNTAMIENTO DESTINA CASI 8 MILLONES DE EUROS
PARA MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS—

LAS INVERSIONES CRECEN
MÁS DEL DOBLE RESPECTO A 2021
Mejora de calles y de
equipamientos municipales
1.800.000 €

Can Mercader
1.476.934 €

Reforma del pabellón del CEIP Verdaguer y del
paseo de los FFCC, renovación de puntos de
luz y del espacio del parque infantil de la plaza
Campfaso, además de diferentes reparaciones en
centros educativos y deportivos de la ciudad.
Renovación del pavimento
de la zona de entrada del
parque y la instalación
de ascensores para
mejorar la accesibilidad.

Peatonalización
y remodelación de
diferentes calles
1.300.000 €

Las más importantes son: Bonestar,
la avenida República Argentina
y la carretera de Esplugues.

Proyectos urbanos
800.000 €

Redacción y
ejecución de
microproyectos de
innovación y mejora
del espacio público.

Calderas de biomasa en colegios
700.000 €

Motos eléctricas
127.050 €

Nuevas bibliotecas de
Fontsanta-Fatjó y Almeda
36.000 €

Escuela Municipal de Música
31.000 €

Se instalarán en diferentes centros
educativos de la ciudad para mejorar
su eficiencia energética.

La Guardia Urbana
ampliará su flota de
vehículos con nuevas
motocicletas eléctricas.

Adquisición de equipos audiovisuales
para la puesta en funcionamiento de las
dos nuevas bibliotecas municipales.

Compra de equipos
audiovisuales y mobiliario
escolar para el traslado de
la escuela de música
a Can Bagaria.
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RESUMEN DE LAS
PRINCIPALES INVERSIONES

MEJORA DEL
ESPACIO PÚBLICO
El Ayuntamiento de Cornellà impulsará la
reurbanización de la avenida República Argentina,
la peatonalización de la calle Bonestar y la mejora
de la carretera de Esplugues. El objetivo principal es
fomentar las zonas verdes en la ciudad y habilitar
espacios amplios y agradables para que la ciudadanía
pueda pasear y disfrutar del espacio público.

INSTALACIÓN DE
NUEVOS CONTENEDORES
Cornellà vivirá una renovación integral de nuestro
sistema de recogida de residuos y de limpieza en
las calles, con cambio de horario para adaptarse
a las necesidades actuales de nuestra población.
Los contenedores se cambiarán por unos nuevos,
más accesibles a las personas con movilidad
reducida y adaptados para fomentar el reciclaje.
Además, se comprarán nuevas máquinas de
limpieza para evitar la suciedad en la vía pública.

EN MARCHA LAS
NUEVAS BIBLIOTECAS
Para la primavera de 2022, está prevista la puesta en
marcha de las dos nuevas bibliotecas municipales,
situadas en los barrios Fontsanta-Fatjó y Almeda. Para ello,
el consistorio ha invertido en la compra de mobiliario,
documentos y equipamientos tecnológicos. De la
misma manera, la Escuela Municipal de Música también
comenzará sus clases en Can Bagaria, disfrutando de
unas aulas más amplias y de un equipamiento nuevo.

MÁS PROYECTOS SOCIALES
Las consecuencias de la crisis pandémica son este
2022 igualmente importantes y, por ello, se seguirá
invirtiendo en proyectos sociales que ayuden a paliar la
situación de vulnerabilidad de las familias que peor lo
están pasando. Atención psicológica y bucodental, así
como iniciativas para garantizar su alimentación seguirán
siendo una prioridad para el ayuntamiento. De la misma
manera, también se incrementa la inversión destinada
a la seguridad, para proteger a los más vulnerables.

CORNELLÀ INFORMA / PRESSUPOSTOS / Pàgina 10

ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS
Y TASAS EN 2022
Se mantienen todas las bonificaciones para familias vulnerables
Para el ejercicio de 2022, se ha
propuesto una redistribución de
la carga tributaria, según criterios
de equidad, de progresividad y de
sostenibilidad ambiental. De esta
manera y en términos generales,
a lo largo de este año se llevará a
cabo una actualización de las
tasas e impuestos municipales,
así como la ampliación de
bonificaciones sobre criterios
de eficiencia energética y la
introducción de nuevas tasas
para los nuevos servicios.
En definitiva, la propuesta
fiscal de este año del Ayuntamiento
de Cornellà consiste en seguir
conteniendo la carga impositiva de
la ciudad, teniendo en cuenta que
el incremento general de las tasas
previsto es del 2,5 %, una cifra inferior
a la subida anual del IPC y después
de que en 2021 se congelaran todas
las tasas e impuestos municipales.
Las familias con menores ingresos
podrán seguir beneficiándose del
paquete de medidas de apoyo
fiscal de siempre, pensado para

Trámites con cita previa:
https://citaprevia.cornella.cat/
facilitar el pago de tributos públicos.
Este 2022, también se seguirá
aplicando la tarifación social de
algunos servicios y se mantendrán
las ayudas para emprendedores,
con proyectos como “Cuota
Cero” y otras bonificaciones y
subvenciones para promover un
impulso de iniciativas empresariales.

En Cornellà, el pago de los
impuestos domiciliados se puede
fraccionar entre 1, 6 ó 12 plazos.
Los interesados en modificar el
plazo de pago pueden solicitarlo
pidiendo cita previa en la
Oficina de Atención Ciudadana
o a través de la presentación
de instancia en el Registro.

CALENDARIO FISCAL
Éste es el calendario fiscal de los plazos voluntarios de pago de los tributos y precios públicos municipales (en color) y las
fechas de domiciliación de cada uno de ellos (excepto para los contribuyentes que pagan los impuestos en doce plazos).
• Impuesto de vehículos
Del 01/03 al 05/05
Domiciliación: 01/07 · 01/08 · 02/11 · 01/12
• Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
• Impuesto sobre actividades económicas (IAE)
• Tasa de vados y reservas de la vía pública
Del 20/06 AL 02/09
Domiciliación: 30/06 · 29/07 · 31/08 · 30/09 · 31/10 · 30/11
Cargo único: 01/09
• Impuesto sobre bienes inmuebles-rústica
• Tasa por la tenencia de animales
• Tasa de huertos urbanos
Del 20/06 AL 02/09
Cargo único: 01/08

• Tasa por la conservación del cementerio municipal
• Precio público por la recogida de residuos
comerciales y/o industriales
Del 26/09 al 02/12
Cargo único: 01/12
• Tasa de mercados municipales
• Tasa por la ocupación de terrenos de uso público
con diversas actividades
Del 20/06 al 02/09 (1er semestre)
y del 26/09 al 02/12 (2o semestre)
Domiciliación: 30/06 · 29/07 · 31/08 (1er semestre)
· 30/09 · 31/10 · 30/11 (2o semestre)
Cargo único: 01/09 (1er semestre) · 01/12 (2o semestre)
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LA NOVA SEU TÉ UNA SUPERFÍCIE ÚTIL DE
1.434 M2 DISTRIBUÏTS EN DUES PLANTES

L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
COMENÇA A CAMINAR
A CAN BAGARIA
L’Ajuntament de Cornellà posarà en marxa a finals de
gener la nova seu de l’Escola Municipal de Música Roser
Cabanas, ubicada a un dels edficis del recinte industrial
de Can Bagaria, a la carretera d’Esplugues, 169. L’edifici
mantindrà a l’exterior tots els elements arquitectònics
i distintitius del modernisme de principis del segle XX.
A l’interior, s’ha concebut un espai ampli, amb llum
natural, modern i molt funcional. La nova seu compta
amb una superfície útil de 1.434 m2 distribuïts en dues
plantes. La planta baixa ocupa 781 m2 i la planta
primera 653 m2.
A la planta baixa, trobem el vestíbul i les aules
d’estudi dels grups petits i dels aprenentatges
d’instrument personalitzat, tant de vent com de corda
i percussió, que estan degudament condicionades i
aïllades acústicament.
A la planta primera, estan les aules de
llenguatge musical, les aules de piano i els
patis interiors. Aquests darrers disposen de tota
l’alçada per poder veure la secció original de
l’edifici amb les seves estructures de fusta.
En total, es crearan 30 aules de música (8 més
que actualment) i l’edifici també comptarà amb
biblioteca, aula d’informàtica i altres serveis com
ara consergeria, sales de magatzem, etc.
Així mateix, donada l’àmplia zona exterior al
voltant de l’escola (actualment s’està acabant

de reformar), es preveu el seu condicionament
per poder-hi fer activitats exteriors.

OBJECTIU: POTENCIAR L’EDUCACIÓ MUSICAL
L’objtectiu de l’Ajuntament ha estat crear un espai
singular i adequat a les necessitats d’un centre
d’aquestes característiques, modern i funcional, amb
la finalitat de potenciar l’educació musical a la ciutat
en totes les franges d’edat.
Les obres han tingut un pressupost de
3,8 milions d’euros, finançats per l’AMB
(Àrea Metropolitana de Barcelona).

30 aules de música àmplies
i totalment insonoritzades
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ACORD PER PROMOURE
L’OCUPACIÓ DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT
L’Ajuntament de Cornellà i Inserta
Empleo, l’entitat de la Fundació
ONCE per a la formació i l’ocupació,
han signat un conveni per fomentar
l’ocupació de les persones amb
discapacitat al municipi.
L’acord estableix un marc de
col·laboració per millorar la situació
al mercat laboral de les persones
amb discapacitat mitjançant

programes de formació, de
captació, de derivació, d’orientació
i d’inserció per aconseguir
el seu accés a l’ocupació de
qualitat, vehiculats a través
del Departament de Polítiques
d’Ocupació de l’Ajuntament de
Cornellà. També preveu actuacions
específiques adreçades als
joves amb discapacitat.

Aquest acord inclou la
col·laboració amb el teixit
associatiu del municipi, perquè la
prestació de serveis a persones
amb discapacitat es canalitzi a
través d’elles. Actualment, a la
borsa d’ocupació d’Inserta hi
ha inscrites 690 persones amb
discapacitat de Cornellà, de
les quals el 43 % són dones.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
ocupacio@aj-cornella.cat
93 474 33 99

AGENTS DE LA GUÀRDIA URBANA AJUDEN A SALVAR LA VIDA
D’UN HOME A LA SORTIDA D’UN PARTIT DE L’ESPANYOL
Diferents agents de la Guàrdia Urbana van ajudar
a salvar la vida d’un home que va patir una parada
cardiorespiratòria durant la sortida del partit de
l’Espanyol a Cornellà del passat 11 de desembre.
L’home, de 49 anys, davant de la seva dona i
fills, va perdre la consciència. Va ser llavors quan
els policies de la Guàrdia Urbana responsables
de l’operatiu del partit van actuar ràpidament,
realitzant maniobres de reanimació i fent servir
un DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic), fet que
va contribuir a salvar la seva vida. Paral·lelament,
els agents van demanar suport mèdic a les
diferents ambulàncies que també estaven
treballant durant l’operatiu del partit i l’home va
poder ser traslladat a l’hospital de Bellvitge.
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Se soterrarán todas las líneas de baja tensión aéreas
y se sustituirá la red de alcantarillado. También se prevé
la retirada de las luminarias existentes con apoyos en la
fachada y la instalación de columnas con nuevos
puntos de luz de tecnología LED más eficientes que,
a la vez, dotarán al vial de un diseño más moderno.
En cuanto a la parte verde, está prevista la creación
de nuevas líneas de arbolado viario de alineación
y arbustivas, que se plantarán dentro de alcorques
de diferentes dimensiones en plancha de acero.
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NUEVOS PUNTOS DE LUZ
CON TECNOLOGÍA LED

El Pedró
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El Ayuntamiento de Cornellà reurbanizará la avenida
República Argentina para transformar esta vía en una
zona más ancha y más verde y con más espacio
peatonal. En concreto, las obras se llevarán a cabo
entre la calle de la Travessera hasta justo antes de llegar
a la calle de Mossèn Andreu. Las obras durarán siete
meses y tienen un presupuesto de 582.388,34 euros.
La obra consistirá en renovar totalmente este tramo
de vía. Por un lado, se reurbanizará el vial dando más
amplitud a las aceras y se renovará la calzada, que
contará con los pasos de peatones elevados. De este
modo, se genera un nuevo paseo verde accesible y
se mejora estéticamente el entorno de una de las
principales vías de acceso al barrio de Sant Ildefons.

es

COMIENZAN LAS OBRAS DE LA
AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA

Se ampliarán las aceras
y se incrementa y mejora
la vegetación
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CORNELLÀ NATURA, EL CAMÍ CAP
A UNA CIUTAT VERDA I SOSTENIBLE
Cornellà va rebre l’any 2019 el Premi Green Leaf
de la Comissió Europea. El guardó, que va ser
compartit amb la localitat holandesa Horst aan de
Maas, és un reconeixement a l’impuls dels projectes
de sostenibilitat i de foment del medi ambient
que s’estan desenvolupant a la nostra localitat.
Un impuls que es va articular mitjançant el
projecte Cornellà Natura i que, en un horitzó
temporal d’una dècada, cerca naturalitzar la
ciutat, posant en relleu els seus valors ambientals,
socials i paisatgístics, per tal d’humanitzar-la.
Entre els objectius emmarcats en el projecte
Cornellà Natura, els més destacats són: la
renaturalització de la ciutat a partir de l’increment
i millora del verd urbà i foment de la biodiversitat.

Les iniciatives sostenibles se
seguiran impulsant aquest 2022

També es busca fomentar la mobilitat amb la
creació de més espais per a vianants i l’ampliació
i la renovació de la xarxa ciclable. Així mateix com
la prevenció de la salut dels habitants, apostant
per la implantació de la Zona de Baixes Emissions
a una part de la ciutat, que afavoreix la qualitat
de l’aire i elimina els sorolls derivats del trànsit.
Evidentment, el Cornellà Natura treballa la prevenció
de residus i l’impuls del reciclatge i busca augmentar
l’eficiència energètica i lluitar contra la pobresa
energètica a través de l’Oficina d’Eficiència Energètica.
De manera transversal, tots aquests projectes
contribueixen a la mitigació i adaptació al canvi climàtic,
a la vegada que es consciencia a la ciutadania, a través
d’un ampli programa d’activitats d’educació ambiental.
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ESCOLES DE CORNELLÀ
FOMENTEN L’ALIMENTACIÓ
DE PROXIMITAT

53 COMERÇOS REBEN
L’ETIQUETA DE ’COMERÇ VERD’
L’Ajuntament de Cornellà ha iniciat una campanya
per fomentar el consum responsable, de proximitat i
sense residus. Fruit d’aquesta iniciativa, s’han identificat
53 comerços que han estat certificats amb el distintiu
“Comerç Verd”, de la fundació Rezero. Aquests reconeixements destaquen l’impuls de les botigues per vendre
a granel productes de proximitat i reduint el màxim
d’embolcalls possibles.

Les escoles cornellanenques Anselm Clavé i Mediterrània
participen en el projecte “Escola amb Projecte
Psicoeducatiu Km0/Slow Food Education Network”.
Aquesta iniciativa, que pretén ampliar-se a la resta de
centres educatius cornellanencs en un futur pròxim,
té com a objectiu promoure i desenvolupar l’educació
alimentària i ambiental, perseguint els valors de proximitat,
de sostenibilitat i de reaprofitament en l’alimentació.
Alhora, persegueix la prevenció de trastorns alimentaris.
En la primera fase d’implementació, els nens i
les nenes del cicle de Primària de les dues escoles
han rebut la visita de tres pagesos del Parc Agrari
i han fet planter amb llavors de col paperina, una
varietat que es plantava antigament a la nostra zona
i que actualment forma part del Baluart de l’Arca
del Gust d’Slow Food. Aquestes llavors s’han lliurat
als adjudicataris dels horts urbans municipals.
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—EL CONSISTORIO INVERTIRÁ EN LOS PRÓXIMOS AÑOS EN LA MODERNIZACIÓN DE ESTE MERCADO
QUE ES UN REFERENTE DE PRODUCTO FRESCO Y DE CALIDAD EN LA COMARCA—

NUEVA ETAPA PARA EL
MERCADO DE SANT ILDEFONS
El mercado de Sant Ildefons fue
inaugurado el 15 de diciembre
de 1970. Está formado por un
total de 104 establecimientos y
18 tiendas exteriores y cuenta
con una superficie comercial
de 3.600 m2 y más de 8.000 de
superficie total. Es uno de los
mercados de referencia del área
metropolitana de Barcelona
por su excelente ubicación y
conexiones de transporte, así como
por la calidad, variedad y precio
de los productos que oferta.
El modo de gestión ha
sido concesión administrativa
por un período de 50 años. El
mercado ha sido remodelado en
varias ocasiones y se ha dotado
de sistemas de almacenaje

y servicios o climatización,
entre otros, para optimizar
la atención y el servicio.

ASEGURAR SU CONTINUIDAD
Para dar continuidad a esta
estructura y forma de gestión, el
ayuntamiento planteó la opción
de continuar con el sistema de
concesión administrativa, esta
vez por un período de 25 años.
El objetivo es favorecer la
continuidad del mercado tal
como está concebido y evitar la
privatización o explotación por
parte de una gran superficie.
El pleno del Ayuntamiento
aprobó en junio de 2021 el
pliego de condiciones y se
convocó un concurso público

El Ayuntamiento tiene previsto invertir
en los próximos años alrededor de
6 millones de euros para modernizar
y adecuar el mercado a las nuevas
necesidades de los usuarios

para licitar la totalidad de paradas
y espacios de almacenaje.
Una vez concluido el período
de presentación de ofertas y
su posterior valoración, se han
presentado ofertas para el 81 %
de las paradas existentes en la
actualidad (teniendo en cuenta que
antes de la licitación la ocupación
era de alrededor del 90 %).
La totalidad de ofertas
corresponden a paradistas ya
establecidos y los espacios vacantes
coinciden en algunos casos con
jubilaciones o con paradas que no
han recibido ofertas. Al cierre de
esta edición del Cornellà Informa se
están ultimando las adjudicaciones
definitivas que se llevarán al pleno
municipal del mes de enero.
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LOS DETALLES DE LA RENOVACIÓN DE CONCESIONES
¿QUÉ CONTEMPLA EL PLIEGO
DE CONDICIONES?
1 Salen a concurso 104 paradas interiores y 18 exteriores
(que corresponden a un total de 301 números).
2 Para acceder a una parada del mercado se debía acreditar una
experiencia mínima de 5 años en el producto al cual quiere licitar.
3 Ningún licitador podía optar a más de 10 % de los
puntos de venta del mercado. (Para evitar que una
gran superficie pudiera quedarse con el mercado).
4 Las licitaciones debían referirse a la venta de producto
establecida para cada una de las paradas.

FACILIDADES DE FINANCIACIÓN
El Institut Català de Finances (ICF) y
Avalis de Catalunya han activado una
línea de préstamos dotada con 7 millones
de euros para financiar la adquisición de
paradas del mercado de Sant Ildefons.
En concreto, los autónomos, las
autónomas y las pymes que sean
adjudicatarias de una parada podrán
financiar la concesión con este crédito,
denominado ICF Avalis Mercats.

FORMA DE PAGO FRACCIONADA EN 25 AÑOS
10% antes de la firma del contrato
10% del canon durante el
primer trimestre de 2023.
20% durante el primer trimestre de 2024
20% durante el primer trimestre de 2025

40% del canon a distribuir de forma
alícuota durante los 21 años restantes
a la concesión hasta la
finalización de la misma
el 31 de diciembre de 2046.
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COMENCEM
L’ANY AMB
MOLTES
PROPOSTES
CULTURALS

ANDY & LUCAS

MÚSICA
DISSABTE 29 DE GENER
ANDY & LUCAS EN CONCERT

El 2022 arriba carregat de propostes culturals,
que presenten espectacles diversos de música
i de teatre, així com exposicions i activitats. Al
gener, els programes “Cornellà Escènica” i “Vine
a gaudir del patrimoni de Cornellà” comencen
les seves temporades d’hivern-primavera.
Si no us voleu perdre res de l’agenda d’activitats
locals, us podeu subscriure al butlletí del Què Fer
a Cornellà. També us podeu descarregar
l’APP gratuïta des d’aquest QR:

www.queferacornella.cat

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

L’Auditori 20 h 28 €
Aquesta coneguda parella artística arriba a Cornellà
amb la seva gira “Nueva vida”, amb la qual han
triomfat recentment als Premis Billboard 2021.

DIVENDRES 4 DE FEBRER
MIQUEL GUSI
L’Auditori 20 h 18 €
CICLE EMERGENT* /
El jove pianista cornellanenc
Miquel Gusi oferirà el
concert per a piano núm.
1 en Mi menor de Chopin,
acompanyat de l’orquestra
de Cambra de Sant Cugat.
*NOVETAT DE L’AUDITORI: espectacles de joves
talents i promeses, artistes preprofessionals,
estudiants de grau superior d’arts escèniques
o propostes artístiques de qualitat.

DISSABTE 5 DE FEBRER
DROP COLLECTIVE
Sala Ramon Romagosa
21 h 10,75 €
“Come Shine” (Brixton
Records, 2021) és el nou
àlbum d’aquest grup fusió
de música jamaicana i jazz.

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

CONDICIONS
D’ACCÉS ALS
ESPECTACLES

Porta l’entrada impresa o descarregada. Les localitats
són numerades, ocupa la butaca marcada a l’entrada.
Sempre amb mascareta obligatòria. Segueix
la senyalització i mantingues la distància.
Neteja’t les mans amb el gel dels dispensadors.
Tindrem catifes desinfectants del calçat.
L’aforament està subjecte a canvis segons la normativa Covid-19 vigent.

TEATRE FAMILIAR

VISITA AL CASTELL

TEATRE

EXPOSICIONS

DIUMENGE 30 DE GENER
VIDA DE PEIX… SENSE ESPINES!
L’Auditori 19 h 20 €
Rosa Andreu i Mercè Comes
interpreten una comèdia
basada en converses entre
dues desconegudes en
una sala d’espera..

ACTIVITATS FAMILIARS

DEL 16 DE GENER AL 27 DE MARÇ
L’HOME NU
Museu Palau Mercader
Inauguració: diumenge 16 de gener, a les 12 h
L’objectiu de la mostra és trencar els
estereotips vinculats a la masculinitat.

Activitat complementària:

DIUMENGE 6 DE FEBRER
EL MUNDO DE FANTASÍA

DIUMENGE 13 DE FEBRER 12 h
ARTS EN VIU I DESCONSTRUCCIÓ DE GÈNERE

L’Auditori 18 h 18 €
TEATRE MUSICAL / Un espectacle per a tota la família
amb cançons que formen part del nostre llegat.

Poesia, pintura i performance qüestionaran
els estereotips de gènere.
Cal inscripció prèvia a
patrimonireserves@aj-cornella.cat

DEL 3 DE FEBRER AL 13 DE MARÇ
LUIS CERNUDA, LA REALIDAD Y EL DESEO

DIUMENGE 13 DE FEBRER
WELCOME

Castell de Cornellà
Inauguració: dijous 3 de febrer,
a les 20 h
Mostra col·lectiva en
homenatge a Luis Cernuda.

Auditori Sant Ildefons 12 h 5,40 €
TEATRE / Espectacle inclusiu de clown gestual
i llengua de signes, destinat a tots els públics
i especialment a la comunitat sorda.

ACTIVITATS DE PATRIMONI
DIUMENGE 23 DE GENER
VISITA AL CASTELL, L’EDIFICI
MÉS ANTIC DE CORNELLÀ
Punt de trobada: Castell de Cornellà 11 h
A càrrec de KuanUm!
Cal inscripció prèvia a patrimonireserves@aj-cornella.cat

DIUMENGE 6 DE FEBRER
CRIM AL PALAU MERCADER
Museu Palau Mercader
11.15 i 12.30 h
Un Cluedo a mida real a
càrrec de Tot Jugar.
Cal inscripció prèvia a
patrimonireserves@aj-cornella.cat
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PARTICIPA AL CONCURS
DE COMPARSES DE
CARNAVAL 2022
Del dilluns 24 de gener al
divendres 11 de febrer (ambdós
inclosos), tots aquells grups i els
col·lectius que vulguin participar
al Concurs de Comparses de
Carnaval es podran inscriure.
Trobareu tota la documentació
necessària al web municipal
(www.cornella.cat) i a través de la
seu electrònica de l’Ajuntament
(https://seuelectronica.cornella.cat/).

El Concurs de Comparses del
Carnaval començarà el dissabte
26 de febrer, a les 18 h, des del
carrer de Bonestar (alçada de la
plaça de Catalunya). Les comparses
recorreran l’avinguda de Sant
Ildefons, l’avinguda de la República
Argentina i el carrer de Mossèn
Andreu fins a la plaça de Catalunya,
on tindrà lloc la fi de festa i el
lliurament de premis.

OBERTES LES
INSCRIPCIONS DEL
CONCURS “LA VEU
DE CORNELLÀ”
L’Ajuntament de Cornellà convoca la segona edició del concurs vocal per a
solistes amateurs “La Veu de Cornellà”. Tal com va passar durant la primera
edició, el certamen constarà de diverses fases presencials i eliminatòries
fins a arribar a la final, que tindrà lloc el dia 15 de maig, a L’Auditori de
Cornellà. La primera fase del concurs són les inscripcions, que romandran
obertes des de l’1 de febrer fins a l’11 de març o des de la data de publicació
al BOP. Trobareu les bases del certamen al web www.cornella.cat

APUNTA’T ALS
TALLERS DELS
CENTRES CÍVICS
La Xarxa Centres Cívics Cornellà comença 2022 amb
una nova programació de cursos i de tallers variats. Totes
aquestes propostes estan adaptades a les restriccions
sanitàries derivades de la situació de Covid-19. Com és
habitual, entre les propostes hi ha cursos de fotografia,
de cuina, d’art i de risoteràpia, així com d’introducció
a idiomes, entre altres. Podeu consultar tota l’oferta de
tallers dels Centres Cívics a www.cornella.cat
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NOU PROJECTE CULTURAL
I ARTÍSTIC PER A LES DONES
“Educ’Art: empoderament a través
de les arts” és una iniciativa de
la cornellanenca Montserrat
Orozco Cees, amb el suport de
l’Ajuntament. El projecte treballa
tres línies de desenvolupament:
teatre, art i lectura, i des d’una
perspectiva de gènere, per
erradicar les desigualtats entre
dones i homes, i en el camí
d’aconseguir la igualtat real.
Les inscripcions a les
diferents accions formatives
s’han de fer al Centre d’Informació
i Recursos per a les Dones.
Recordeu que el CIRD també

ofereix diferents cursos per a
les cornellanenques, durant
aquest primer trimestre de l’any.

Més informació a través del
93 474 28 41 o ladona@aj-cornella.cat

CCOO PRESENTA LA REFORMA
DEL SEU LOCAL DE CORNELLÀ
CCOO ha engegat aquest any una reforma integral
de la seva seu, inaugurada l’any 1968. El projecte
ha comptat amb l’aportació de l’Ajuntament de
Cornellà per millorar l’espai exterior de via pública,
on es podran desenvolupar activitats socials.

de determinats vehicles a la ciutat de Cornellà de
Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la
qualitat de l’aire, aprovada inicialment per acord
plenari adoptat el dia 29 de setembre de 2021.

EDICTE: El Ple de l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat, en sessió celebrada el dia 24 de
novembre de 2021 va acordar entre d’altres,
aprovar inicialment el projecte d’obres següent:
“Obres de repavimentació de l’Avinguda
Ferrocarrils Catalans de Cornellà de Llobregat”
amb un pressupost estimat de 1.230.223,53€
(IVA no inclòs) i 1.488.570,47€ (IVA inclòs).
Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a
informació pública mitjançant inserció d’edicte al
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta
dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal
i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal
que les persones que es considerin interessades
puguin efectuar les al·legacions, reclamacions
i/o suggeriments que estimin convenients.

La qual cosa es fa pública en compliment
del que disposa l’article 66.1 del Reglament
d’obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en
sessió de data 10 de desembre 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 LLEURE EDUCATIU EN EL
TEMPS LLIURE INFANTIL I ADOLESCENT
PER ALS EXERCICIS 2022 I 2023.

EDICTE: El Ple de l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat, en sessió celebrada el dia 22 de
desembre de 2021 va acordar entre d’altres,
aprovar inicialment el projecte d’obres següent:

-PROJECTES DE COLÒNIES, CAMPAMENTS
(INCLOSOS RUTES I CAMPS DE TREBALL)
I CASALS A CORNELLÀ DE LLOBREGAT
PER A L’EXERCICI 2022 i 2023.

“Obres per reubicar la Ludoteca El Dau en uns
nous locals propietat de l´Ajuntament situats
al Carrer Salvador Allende N.57 locals 1 i 3”
amb un pressupost estimat de 567.792,48€
(IVA no inclòs) i 687.028,90€ (IVA inclòs).

-PROJECTES PER AL FOMENT DE LA
PRÀCTICA ESPORTIVA I PROJECTES PER
LA INICIACIÓ A LA PRÀCTICA ESPORTIVA
DE COMPETICIÓ EN ESCOLES ESPORTIVES
A CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER ALS
EXERCICIS 2021-2022 I 2022-2023

Transcorregut l’esmentat termini sense que
s’hagin presentat al·legacions, reclamacions
i/o suggeriments que suposin modificacions al
projecte, aquest s’entendra definitivament aprovat.

Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a
informació pública mitjançant inserció d’edicte al
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta
dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal
i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal
que les persones que es considerin interessades
puguin efectuar les al·legacions, reclamacions
i/o suggeriments que estimin convenients.

EDICTE: Al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 9 de desembre de 2021, s’ha
publicat íntegrament la modificació núm. 2 de
l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació

Transcorregut l’esmentat termini sense
que s’hagin presentat al·legacions,
reclamacions i/o suggeriments que
suposin modificacions al projecte, aquest
s’ entendrà definitivament aprovat.

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
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–LA MÀGIA DE NADAL EN IMATGES–

Concerts de Nadal

Presentació del conte i del
cartell de la Nit de Reis

Coral Nova

Les figures de llum
il·luminen la ciutat
Coral Àuria

Cornellà Band

Inauguració del pessebre
de l’església de Santa Maria

Peña Dominó

Nova edició de la Fira de Santa Llúcia

Poemes de Nadal de
Josep Maria de Sagarra
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Fira Infantil de Nadal al PELL

El Mag Maginet rep els infants al
Campament Oriental de la Fira

Corresolidaris
organitza la Cursa de
Reis el 9 de gener

Nit de Reis

La cavalcada torna a sortir pels carrers durant la Nit de Reis

La ciutat va viure amb il·lusió la nit del 5 de gener
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ELISABET GARCÍA
Grup Municipal
de Podemos

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s

ANY 2022: TORNEM A LA
CASELLA DE SORTIDA?

MÁS IMPUESTOS PARA
LAS MISMAS POLÍTICAS

Aquest primer mes de l’any esdevé una continuació
de l’anterior i de l’any finalitzat. La pandèmia segueix i
evidencia la feblesa del sistema públic de salut amb
equips sanitaris cansats i sense medis, amb una sanitat
privada que no ofereix els seus mitjans humans i físics
al servei de la ciutadania, sinó que fa caixa amb proves
diagnòstiques del virus. Els continus canvis de protocols
sobre aïllaments, vacunació, contactes estrets, sense una
informació prèvia i clara, i una solució econòmica, porten
a la classe treballadora i petits autònoms a la incertesa,
angoixa i desesperació al començament de gener.
Però volem oferir una aposta a l’esperança, si bé
és cert la situació segueix sent molt complicada, hem
aconseguit grans avenços socials a tots els nivells. Des
de l’àmbit estatal hem assolit grans fites com: la llei del
canvi climàtic, pla de xoc per abaratir els preus de la
llum, la Llei Rhodes per a la protecció integral dels nens,
nenes i adolescents davant situacions de violència, vam
aprovar la llei de regulació de l’eutanàsia, el teletreball
per a protegir els treballadors/es, la Llei Rider, mesures
contra la temporalitat dels interins/es, i un llarg etcètera.
A l’àmbit local també hem assolit grans objectius,
posarem dos exemples d’aquest mes de desembre que hem
aportat al darrer ple municipal de l’any 2021. En matèria
d’habitatge malhauradament segueixen havent situacions
desesperançadores: segueixen els desnonaments amb
intervenció policial sense alternativa habitacional, ocupacions
de locals buits amb manca de serveis bàsics de seguretat,
que sovint acaben amb tragèdia, falta de recursos per a
la millora dels habitatges, subministres bàsics amb preus
pels núvols i persones vivint al carrer. Amb aquesta realitat
social des del grup municipal vam presentar una moció
aprovada per unanimitat per a evitar que ciutadans/es
visquin en condicions infrahumanes a Cornellà.
Per altra banda, la violència de gènere i vicària suposa
sofriment i mort per les dones i els seus fills i filles. La
prevenció és un element fonamental i la sensibilització
de tota la ciutat és primordial per evitar violències a
tots els nivells. Així, també vam presentar una moció
per a que comerços, entitats i empreses puguin ser
punts lila per a víctimes i/o familiars d’aquestes.
Per avançar i no retornar al començament de la
partida que ens repta cada dia en la nostra vida quotidiana
cal lluitar amb les eines conegudes: conscienciació,
participació i mobilització en organitzacions d’esquerres
i plataformes reivindicatives per enfortir-les i juntes
aconseguir una aplicació real dels drets fonamentals.
Tenim dotze mesos per aconseguir-ho. SÍ SE PUEDE.
Qualsevol consulta o dubte podeu trucar al tfn: 679520932.

Los cornellanenses vamos a empezar 2022 notándolo en
nuestros bolsillos por el nuevo aumento de impuestos que
han ratificado PSC y En Comú en la aprobación definitiva
de las ordenanzas fiscales en el pleno de diciembre.
Ciutadans siempre se ha mostrado partidario de
una reducción de los impuestos directos como son el
IBI, el impuesto de circulación, IAE, etc. y una mejor
racionalización del gasto. Donde gobernamos los
liberales, se ha demostrado que es posible una bajada de
impuestos con una gestión eficaz. Además, esta subida
de impuestos, nos parece del todo injusta y desproporcionada
en el contexto de crisis por la pandemia que estamos
sufriendo y en la cual, muchas familias de nuestra ciudad
han visto mermados sus recursos económicos, y los
autónomos, las pymes y empresas han perdido ingresos.
A eso, hay que sumarle un IPC disparado como no
se había visto desde hace 30 años, la luz, el gas y los
combustibles con precios récords, el aumento de tributos
del Gobierno de la Nación y los nuevos impuestos
de la Generalitat para continuar con el infierno fiscal
autonómico y su propaganda independentista.
También, en el pleno de diciembre, Ciutadans presentamos
una propuesta para reducir el desperdicio alimentario, que
supone un problema de gran impacto económico, social
y ambiental. Se hace necesario reducir la generación de
residuos a lo largo de toda la cadena alimentaria y facilitar la
recuperación y redistribución de los excedentes alimentarios,
de manera que alimentos seguros y comestibles, lleguen
a quienes más lo necesitan. Se trataba de reforzar los
canales actuales municipales y concienciar a la población
de Cornellà. A pesar de contar con el apoyo de todos
los grupos de la oposición, la moción quedó rechazada
con los votos en contra del equipo de gobierno.
Por otra parte, 2022 será un año de obras por toda la
ciudad. Nuestro Grupo Municipal se ha mostrado en contra
del urbanismo táctico de PSC y En Comú que están siguiendo
la estela de Colau en Barcelona. Rechazamos todos aquellos
proyectos porque se están acometiendo sin consenso
municipal, sin participación ciudadana y sin un plan de
movilidad vigente. Los mismos gobernantes que han llenado
la ciudad de asfalto y hormigón son los que ahora quieren
una ciudad más verde y más amable. Resumiendo, el mismo
gobierno de hace casi 40 años en nuestra ciudad con las
mismas políticas y todos nosotros pagando más impuestos.
Finalmente, recordad que podéis contactar con el
Grupo Municipal de Ciutadans en el Despacho Municipal
mediante cita previa, a través del correo electrónico
ciutadans@aj-cornella.cat y en las redes sociales.
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RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
AMENAÇADA
La immersió lingüística, des dels seus inicis, ha comptat
amb un amplíssim i majoritari consens social, acadèmic
i polític. És fruit del treball rigorós de lingüistes, personal
docent i del compromís i la voluntat de moltes famílies
i administracions públiques. Ha demostrat ser un
model d’èxit i una eina imprescindible de cohesió
social, cultural i garantia d’igualtat d’oportunitats.
Malgrat les polèmiques generades pels qui volen
desvirtuar la realitat lingüística del nostre país, el model
educatiu català garanteix el nivell adequat de coneixement
del català i del castellà en finalitzar l’ensenyament
obligatori. I així ho acrediten els resultats de totes les proves
d’avaluació que es fan. I, durant aquests més de 30 anys
d’implementació, ha estat una llengua d’integració i de
cohesió i ha millorat de manera decisiva el seu ús social.
Les darreres sentències judicials, suposen la ruptura de la
immersió lingüística del català en l’educació obligatòria. Posen
en risc un model d’èxit, imposen unes quotes que trenquen el
conjunt d’estratègies d’aprenentatge aplicades per facilitar als
alumnes l’adquisició d’una segona o tercera llengua i ataquen,
greument, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
El català és una llengua minoritzada. És oficial i la
pròpia de Catalunya, però els drets lingüístics dels
catalanoparlants es veuen vulnerats contínuament i de
manera normalitzada en els àmbits administratiu, judicial,
policial, comercial, audiovisual i també al carrer.
El dret a viure plenament en una de les llengües oficials,
és actualment un privilegi dels castellanoparlants. I és
evident que no cal un reforç del castellà a les escoles, però
sí que és imprescindible en el cas del català. Especialment
al Baix Llobregat i a poblacions com Cornellà. On, els qui
defensen el dret a rebre l’educació en castellà, realment
no estan defensant cap llibertat per ells ni per les seves
famílies; estan defensant continuar sent monolingües.
Alguns partits polítics, malgrat les dades que demostren
la necessitat de continuar defensant la immersió lingüística,
s’entesten a crear polèmiques on no n’hi ha, a trencar el
model d’èxit de l’escola catalana i a segregar i dividir la
nostra societat per motius de llengua. Lamentablement,
aquest posicionament, es veu recolzat pel PSC, que
dóna suport a qüestions antagòniques, com defensar
les decisions judicials i alhora la immersió lingüística.
Estem en una situació d’emergència lingüística que es
veu accentuada per sentències judicials, incompliments
normatius i deixadesa per part d’alguns Ajuntaments com
el nostre. Malgrat tot, el nostre compromís és defensar-lo,
en tots els espais, com a llengua pròpia, de cohesió,
integració, arrelament i garantia d’igualtat d’oportunitats
i continuarem treballant per fer-ho possible.

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

EL AÑO POR DELANTE
2022 inicia su andadura con visos de ser un año decisivo,
y aunque 38 millones de españoles han recibido la pauta
completa de vacunación, la Covid-19 sigue haciendo
estragos, así que prudencia, por favor.
A nivel estatal, empezamos el año con cambios en el
marco legislativo laboral, una conquista social importante
pactada con empresarios y sindicatos que empezará a
desplegarse durante este año. La reforma de las pensiones
también. Y es que el gobierno de Pedro Sánchez, estos dos
últimos años, ha legislado para mejorar el día a día de la
ciudadanía, para mejorar los aspectos más importantes de la
vida como la educación, pensiones, trabajo, sanidad, igualdad,
LGTBI, medio ambiente… Lo cierto es que en estos dos
años se han producido cambios reales con la ley del ingreso
mínimo vital, la ley de regulación de la eutanasia o la de trato
a los animales, por citar algunos ejemplos.
Paralelamente, un nuevo gobierno autonómico
encabezado por Pere Aragonès sigue arrastrando la estela de
los 10 años de división, de retroceso, de pobreza económica,
de desprestigio institucional, de abandono de la realidad de
la ciudadanía, de olvidar el mientras…
Por eso, desde el PSC os decimos que queremos gobernar
Catalunya, para demostrar que existe otro camino. Un camino
diferente, un camino alternativo. Un camino amplio, donde
cabemos todos y todas. Un camino que las y los socialistas
catalanes queremos hacer con el resto de la España plural y
diversa y con la Europa del estado del bienestar. Es un camino
que quiere prosperidad para todos, que quiere mejorar el
autogobierno de Catalunya, que quiere una financiación justa.
Es el camino que Catalunya y España necesitan ahora que
vivimos momentos complicados.
En la UE se ha producido uno de los más importantes
giros de las últimas décadas: un impresionante programa
de recuperación económica, que distribuirá recursos
económicos para financiar a nivel municipal y supramunicipal
diversos proyectos. En Corrnellà, los iremos explicando
próximamente conforme nos otorguen las ayudas a los
proyectos presentados de movilidad y de transformación
de la ciudad. Además, tenemos el año por delante para
desarrollar en la ciudad proyectos contundentes de seguridad,
innnovadores y de cohesión social.
Y ya que hemos hecho un repaso a la actualidad, quiero
acabar el artículo denunciando la consolidada situación
inaceptable, tras comprobar como las cifras de la tragedia
que sacude a la sociedad española no permiten mirar hacia
otro lado: 43 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o
exparejas en España en este 2021. ¡¡Nos queremos vivas y
por ello seguiremos luchando todos y todas!!
Ya sabéis, nos podéis escribir psc@aj-cornellà.cat, o,
con responsabilidad, nos vemos por la ciudad.
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CLAUDIO CARMONA
Grup Municipal d’En
Comú-Movem Cornellà

MÉS INVERSIONS ALS BARRIS
A ciutats com Cornellà cal molta inversió pública per reforçar
la cohesió social, garantir el dret a l’habitatge digne i generar
oportunitats de progrés social i laboral. Per això, En Comú
Podem va negociar els pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 2022 incidint en polítiques socials i
ambientals però també d’activació econòmica a la nostra
comarca, com l’impuls del Pacte Nacional per la Indústria o
millorar la Formació Professional. L’acord dels Comuns amb el
Govern de la Generalitat ha suposat la provisió de 50 milions
d’euros per a la creació del dentista públic a Catalunya, 80
milions per reforçar les polítiques de salut mental i 160 milions
per recuperar proves diagnòstiques que s’havien deixat de fer
a causa de la pandèmia.
Aquesta negociació ha portat també un increment important
de les partides destinades a habitatge públic fins a 1.000 milions
d’euros. També s’ha avançat en transformació verda amb un
impuls important d’inversions per a la mobilitat sostenible, la
creació d’una empresa pública d’energia, la previsió de promoure
comunitats energètiques arreu del país i el compromís de
desplegar la Llei de Barris Verds, una de les principals apostes dels
Comuns, una llei que és una nova versió de la Llei de Barris del
govern tripartit d’esquerres, per destinar inversions importants a
millorar la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes de barris com
Sant Ildefons o Fontsanta-Fatjó.
La pandèmia de la Covid-19 o els efectes del canvi climàtic
colpegen amb més intensitat els barris amb menys índex de
renda i alhora amb més densitat de població. Els barris amb
edificacions i infraestructures molt antigues pateixen amb més
mesura totes les conseqüències de l’emergència climàtica:
més calor durant les onades de calor i més esforç per escalfar
les llars durant les onades de fred. La llei que proposem els
Comuns significa apostar per un urbanisme ecològic que lligui
la rehabilitació residencial i urbana a la transformació social.
La rehabilitació no ha de quedar en una simple
recuperació arquitectònica sinó que ha de ser també
funcional i social, dotant els espais dels nostres barris de
vida econòmica i comunitària, potenciant el sentiment
de pertinença al lloc, de vida quotidiana, de veïnatge. La
rehabilitació dels nostres barris ha de permetre també retenir
població jove de Cornellà i aconseguir més barreja social amb
iniciatives comunitàries, solidàries, mediambientals i educatives.
Cornellà ha hagut de corregir molts dels efectes de l’urbanisme
de les dècades 50, 60 i 70, un urbanisme sense cap perspectiva
social, ni de gènere, ni ambiental. Corregir els errors del passat i
preparar-nos per a la ciutat del futur són reptes de la gestió del
present. La nostra aposta passa per una Cornellà d’equipaments
públics, educatius, sanitaris, comunitaris, d’espais verds accessibles
a tota la ciutadania, d’infraestructures per a la mobilitat sostenible,
de dinamització de l’activitat econòmica i una Cornellà amb un
parc d’habitatges dignes, accessibles i confortables.

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

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

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

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

Descarrega l’APP
de Seguretat Ciutadana
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VISITES AL MUSEU PALAU MERCADER
El Museu Palau Mercader tindrà visita comentada
diumenge 30 de gener i visita lliure els dies 16
i 23 de gener i 13 de febrer. En les visites lliures,
l’accés es realitza per ordre d’arribada i en intervals
de temps controlats pel personal del Museu.

MEMÒRIA D’UN LLEGAT
Reconeixement a persones que han deixat la
seva empremta a la nostra ciutat, divendres 21
de gener, a les 20 h, a L’Auditori de Cornellà.

CLUBS DE LECTURA A LES BIBLIOTEQUES
SONA, SONA LA PIANOLA
Diumenges 23 de gener i 13 de febrer es
portarà a terme el concert de la pianola del
Museu Palau Mercader a càrrec de Josep
Domènech. L’horari és d’11.15 a 13.15 h.

DARRERS DIES PER VISITAR LA
MOSTRA DEL GRUP DE PINTORS
El Castell acull l’exposició del Grup de Pintors de
Cornellà, que es podrà visitar fins al 30 de gener.

La Xarxa de Biblioteques de Cornellà ha preparat un
ampli ventall d’ofertes relacionades amb els clubs
de lectura. Les inscripcions s’han de fer, preferiblement, de manera virtual. Podeu consultar tota
la seva oferta a https://biblioteques.cornella.cat

OAC 360O
El servei OAC 360o guia els usuaris i les usuàries per
fer tràmits electrònics que els estalviïn haver de fer la
gestió a l’Ajuntament de forma presencial. Hi podeu
contactar a través del correu oac360@aj-cornella.cat
o trucant al telèfon 93 595 50 93 de 8 a 20 h.

ENTITATS: ACTUALITZACIÓ DE DADES

AULES D’ESTUDI
Continuen obertes dissabtes i diumenges fins al 13 de
febrer, a les biblioteques Marta Mata i Sant Ildefons,
i al Centre Cultural Joan N. García-Nieto (3a planta),
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h, sense cita prèvia.

Es recorda a totes les entitats inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats que, com cada any, tenen
l’obligació d’actualitzar les dades del Registre durant
el primer trimestre de l’any, d’acord amb el que
estableix el vigent Reglament Orgànic Municipal.
És necessari efectuar aquest tràmit per gaudir dels
drets que la inscripció els reconeix. Els formularis
estan penjats a la web municipal www.cornella.cat
Per realitzar els tràmits i gestions es requereix
disposar d’un certificat digital, d’acord amb la llei
39/2015 del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
El certificat digital els hi permetrà realitzar tota
mena de tràmits mitjançant Internet.

REGISTRA EL TEU
GOS AMB L’ADN

Campanya municipal D’IDENTIFICACIÓ
GENÈTICA per a la protecció i tinença
responsable de la teva mascota
És obligatori
segons els
articles 9
 2 i 95
de l’Ordenança
Municipal

CONSULTA LA XARXA DE CLÍNIQUES
VETERINÀRIES ADHERIDES AL WEB:
WWW.CORNELLA.CAT
Més informació:
Departament de Salut de
l’Ajuntament de Cornellà
Telèfon: 93 376 14 99

www.cornella.cat

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

