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CORNELLÀ RESPIRA PER  
UN FUTUR MILLOR

La emergencia climática es ya una prioridad en todas las 
agendas políticas, aunque el Ayuntamiento de Cornellà 
lleva años trabajando a favor de una ciudad más verde, 
más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente.

Una de las apuestas más fuertes del Consistorio a 
favor de la sostenibilidad verá la luz muy pronto con 
la instalación de los nuevos contenedores, que nos 
ayudarán a separar mucho mejor nuestros residuos. 
Para explicar sus usos y sus beneficios, llevaremos a 
cabo una campaña informativa.

De la misma manera, a nivel urbanístico, a través 
del programa Cornellà Natura, estamos remodelando 
Cornellà para disfrutar de espacios comunes más verdes 
y amplios, que favorezcan el paseo y el recreo de la 
ciudadanía. El cierre del tráfico en algunas calles de la 
ciudad durante los fines de semana para utilizar estos 
espacios para actividades familiares, culturales, sociales 
o deportivas es un ejemplo. De hecho, en los próximos 
días se organizarán varias matinales de actividades 
dentro del programa municipal Pacificación de calles. 

Salir a la calle, respirar, pasear y convivir son 
nuestro objetivo. Ahora, más que nunca, debemos 
llenar nuestros pulmones de aire fresco y debemos 
volver a compartir con nuestros vecinos la dicha 
de un nuevo amanecer, de una nueva oportunidad. 
Y lo haremos, como siempre, con solidaridad y 
con determinación, porque Cornellà no se para, 
porque Cornellà respira y sigue pedaleando. 

Y por último, quiero mostrar mi apoyo a los 
millones de personas que están viendo como se 
derrumban sus vidas con la invasión rusa de Ucrania. 
Este Ayuntamiento se suma a las iniciativas de 
paz y de solidaridad con el pueblo ucraniano. 

L’emergència climàtica és ja una prioritat en totes les 
agendes polítiques, encara que l’Ajuntament de Cornellà 
fa anys que treballa a favor d’una ciutat més verda, més 
sostenible i més respectuosa amb el medi ambient.

Una de les apostes més fortes del Consistori 
a favor de la sostenibilitat veurà la llum molt aviat 
amb la instal·lació dels nous contenidors, que 
ens ajudaran a separar molt millor els nostres 
residus. Per explicar-ne els usos i els beneficis, 
durem a terme una campanya informativa.

De la mateixa manera, a nivell urbanístic, a través 
del programa Cornellà Natura, estem remodelant 
Cornellà per gaudir d’espais comuns més verds i 
amplis que afavoreixin el passeig i l’esbarjo de la 
ciutadania. El tancament del trànsit en alguns carrers 
de la ciutat durant els caps de setmana per utilitzar 
aquests espais per a activitats familiars, culturals, socials 
o esportives n’és un exemple. De fet, en els pròxims 
dies s’organitzaran diverses matinals d’activitats dins 
del programa municipal Pacificació de carrers.

Sortir al carrer, respirar, passejar i conviure són 
el nostre objectiu. Ara, més que mai, hem d’omplir 
els nostres pulmons d’aire fresc i hem de tornar a 
compartir amb el veïnat la joia d’un nou dia, d’una 
nova oportunitat. I ho farem, com sempre, amb 
solidaritat i amb determinació, perquè Cornellà no 
s’atura, perquè Cornellà respira i continua pedalant.

I finalment, vull mostrar el meu suport als 
milions de persones que veuen com s’esfondren 
les seves vides amb la invasió russa a Ucraïna. 
Aquest Ajuntament se suma a les iniciatives de 
pau i de solidaritat amb el poble ucraïnès.

L’alcalde
Antonio Balmón
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LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO 
SUPONEN UN GASTO DE 

33 MILLONES DE EUROS EN 2022

El Ayuntamiento de Cornellà 
destinará este año 33 millones 
de euros a la partida de política 
territorial y espacio público, 
una de las más importantes del 
presupuesto municipal, ya que 
representa un 34 % del gasto. 

En este apartado se incluye la 
limpieza viaria y de equipamientos 
municipales, la recogida selectiva 
de residuos urbanos, el alumbrado 
público, la conservación de jardines 
y zonas verdes, así como el servicio 
de alcantarillado. A raíz de la 
pandemia, en esta partida también 
se contempla la desinfección de 
guarderías y colegios, que se ha 
ido adaptando en función de las 
restricciones sanitarias vigentes y 
de las necesidades de la población.

Del mismo modo, este departa-
mento del Ayuntamiento también 
se encarga de la limpieza de los 
pipicans, así como de los trabajos 

de reparación del mobiliario 
urbano, semáforos, señalización y 
el mantenimiento de los edificios 
municipales y de la Deixalleria. 

En comparación con 2021, 
el Ayuntamiento este año ha 
ampliado un 31 % su presupuesto 
destinado a política territorial 
y espacio público. Una de las 
razones principales es que este año 
se instalarán los nuevos contene-
dores en toda la ciudad y porque 
se ha ampliado el sistema de 
limpieza viaria, con más disposi-
tivos distribuidos durante los 
siete días de la semana, durante 
todo el año. Asimismo, también 
se ha incrementado la partida 
de alumbrado público porque 
se ha dotado a la ciudad de 
más farolas eficientes para evitar 
espacios oscuros y luchar contra 
la percepción de inseguridad 
nocturna. Además, la inversión 

municipal en mantenimiento y 
servicios ha crecido, llegando a 
los 5.084.605 euros, tres millones 
más que el año pasado. 

A PROP TEU
Para garantizar la rentabilidad del 
gasto presupuestario es importante 
la implicación ciudadana, a 
través del cumplimiento de las 
ordenanzas municipales y un 
comportamiento cívico, ya sea 
a través del correcto uso de los 
espacios públicos o informando 
de las posibles incidencias que las 
personas puedan llegar a detectar. 
Para esto último, se cuenta 
con la plataforma A prop teu 
(www.apropteucornella.cat), 
a través de la cual se puede 
informar de desperfectos en 
las calles, parques, plazas o en 
equipamientos municipales. 

La partida destinada a política territorial y espacio público crece este 
año un 31 % para reforzar la limpieza viaria, recogida de residuos y 

nuevos servicios como la retirada a domicilio de muebles
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PARTIDAS DESTINADAS  
AL ESPACIO PÚBLICO:

Recogida de basuras: 
3.824.134 €

Recogida comercial: 
800.608 €

Alcantarillado: 
988.130 €

Limpieza viaria: 
5.108.027 €

Iluminación pública  
exterior: 
1.050.000 €

Conservación de jardines  
y zonas verdes: 
3.000.000 €

Reparación de  
mobiliario urbano: 
230.000 €

Limpieza de centros: 
5.525.000 €
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REFUERZO DEL MANTENIMIENTO DE LA

El Ayuntamiento de Cornellà ha 
puesto en marcha una campaña 
de limpieza intensiva en todos los 
barrios para reforzar el servicio actual 
y contribuir a la mejora del espacio 
público. Se trata de un conjunto de 
actuaciones que se llevarán a cabo 
a partir de los sectores en que se ha 
dividido la ciudad, uno diferente cada 
semana, de lunes a viernes, de las 
8 de la mañana a las 14 h. La iniciativa 
incluirá la limpieza de la calzada, de 
las aceras, del mobiliario urbano, 
de pipicans y, en los casos en que se 
considere conveniente, de grafitis y 
otros espacios como por ejemplo las 
zonas de juegos infantiles, fachadas, 
etc. Así mismo, también se llevarán a 
cabo trabajos de jardinería y pintura 
en los casos en que sea necesario.

SERVICIO INTEGRAL 
QUE COMPLEMENTA 
LA LIMPIEZA DIARIA
Este servicio se inició en febrero y se 
alargará todo el año con el objetivo de 
llegar a todos los rincones de la ciudad. 
El dispositivo no supondrá ningún 
coste económico adicional, puesto 
que se reorganizarán los efectivos y se 
complementará con la limpieza ordinaria 
que ya se lleva a cabo de forma diaria.

El nuevo servicio tiene como objetivo mejorar la  

salubridad del espacio público y fomentar 

la corresponsabilidad y el civismo

MÁS LIMPIEZA 
Limpieza en profundidad con agua a presión 
de contenedores, manchas en el pavimento  
y rejas/imbornales (alcantarillado). Baldeo de 
las calles. Revisión de los pipicans y  
cambio de arena.

JARDINERÍA Y PINTURA 
Eliminación de malas hierbas del 

pavimento y puesta a punto de alcorques, 
parterres y zonas ajardinadas. Reparación 

y pintura de bancos, jardineras, etc. 
Revisión de pasos de peatones. 
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CIUDAD CON EL SERVICIO “PAM A PAM”

INFORMACIÓN  
A LOS VECINOS
Cada semana, en cada sector o 
barrio donde se haga la limpieza 
integral, se informará a los vecinos 
y a las vecinas de las actuaciones 
que se desarrollarán, mediante 
una hoja informativa, y la Guardia 
Urbana señalizará las zonas de 
intervención para la retirada de los 
vehículos con el fin de facilitar los 
trabajos. El objetivo del Consistorio 
es evitar la degradación del espacio 
público y luchar contra el incivismo. 
La limpieza viaria y de mobiliario 
supone cada año un gasto para el 
consistorio de 5,1 millones de euros.

ELEMENTOS URBANOS 
Retirada de papeles enganchados 
en farolas y señalización. Borrado 

de grafitis de los cuadros eléctricos, 
fachadas, mobiliario urbano, etc. 

Sustitución y/o reparación de papeleras. 

JUEGOS INFANTILES 
Comprobación del buen estado de los 
parques y zonas infantiles, reparación de 
juegos, reposición de arena y eliminación 
de grafitis. 
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USAR LA DEIXALLERIA TIENE 
BONIFICACIONES FISCALES
El Ayuntamiento de Cornellà 
destina 134.000 euros este año 
para el mantenimiento de la 
Deixalleria. Éste es el lugar donde 
se deben dejar todos aquellos 
elementos que no se pueden 
reciclar en los contenedores 
ordinarios, como, por ejemplo, 
electrodomésticos pequeños o 
grandes, aparatos electrónicos o 

informáticos, lámparas, textiles, 
colchones, escombros, neumáticos 
o disolventes, entre otros muchos.

Es un servicio gratuito 
para particulares y bastante 
económico para autónomos 
y comercios. Además de los 
beneficios ambientales, su uso 
también ofrece bonificaciones 
para los bolsillos de la ciudadanía. 

Exactamente, se reduce un 14 % 
la Tasa Metropolitana de Tratamiento 
de Residuos acumulando 
los usos de la Deixalleria. 

En Cornellà, disponemos de la 
Deixalleria fija, situada en la calle 
Progrés, 18-20, y el servicio de la 
deixalleria móvil, con paradas por 
los diferentes barrios de Cornellà 
que se repiten cada semana.

Lunes

Martes

Miércoles 

Jueves

Viernes

De 16.30 a 19.30 h

• Plaza del Pilar
• Jardines de la Pau

• Plaza de la Sardana 
/ Paseo Ferrocarrils 
Catalans

• Plaza Gandesa 

• Plaza Pallars 

• Mercado Marsans 
/ Mn. Jaume Soler

UBICACIONES Y HORARIOS 
DE LA DEIXALLERIA MÓVIL

De 9.30 a 13 h

• Av. Línia Elèctrica 
/ Mn. Andreu

• Plaza Catalunya  
/ Miranda 

• Mercado  
Sant Ildefons

• Tirso de Molina 
/ Sant Ferran

• Plaza de l’Església

De lunes a viernes: de 9 a 14 h y de 16 a 19.30 h
Fines de semana: de 10 a 14 h
Festivos: cerrada

*Los días festivos no hay servicio de deixalleria móvil

HORARIO DE LA DEIXALLERIA

LAS DOS RE-PARADAS
Cornellà cuenta con dos quioscos adaptados como 
puntos de información sobre reciclaje y que también 
recogen los residuos especiales más habituales. 
Son el quiosco de la Re-Parada de la calle Catalans 
y el de la calle Menéndez Pelayo. En ellos, no sólo 
se recogen aceite de cocinar usado o pilas, sino 
que también se llevan a cabo reparaciones de 
pequeños electrodomésticos y de bicicletas. 
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Cornellà dispone actualmente de 
quince pipicans repartidos por 
todos los barrios de la ciudad. 
Su mantenimiento consiste en 
una limpieza diaria durante los 
365 días del año, que supone un 
gasto de 73.000 euros anuales. 
A ello se suma la desinfección 
mensual con productos químicos 
(17.000 €). La arena se renueva 
anualmente con un coste para 
las arcas públicas de 60.000 
euros. Además, el mantenimiento 
de las vallas y de las papeleras 
tiene un importe de 14.000 €. 
En total, el servicio de limpieza y 
mantenimiento de los pipicans o 
correcans (que son espacios más 
amplios para que los animales 
puedan correr sin correa) tiene un 
gasto anual de 164.000 euros. 

CUATRO CORRECANS
Para el recreo de los perros, también 
hay cuatro correcans destinados 
a que las mascotas puedan correr 
libremente y realizar ejercicio. Estos 
cuatro espacios suman más de 
5.600 m2 y se encuentran junto al 
parque de Can Corts, en la calle 
del Rugby, junto al acceso norte de 
Can Mercader, y entre la avenida 
dels Alps y el aparcamiento del 
antiguo campo de la Vía Férrea. 
Los dos últimos tienen espacios 
delimitados para separar a perros 
de raza grande y de raza pequeña.

CIVISMO Y ANIMALES DE COMPAÑÍA

LA PUESTA A PUNTO DE LOS PIPICANS  
SE REALIZA LOS 365 DÍAS DEL AÑO

•  Recoge siempre las deposiciones de tu perro en cualquier 
parte de la vía pública, incluso en los pipicans

•  Consulta qué pipicans tienes más cerca y haz un uso adecuado

•  Lleva contigo una botellita de agua para limpiar los orines de 
tu mascota, para evitar suciedad y malos olores en la calle. 
Los educadores cívicos reparten unas botellas que se pueden 
anclar a la misma correa de la mascota para facilitar su uso.

•  Los perros no se pueden lavar en la calle ni en las fuentes públicas. 
Utiliza las fuentes habilitadas para ellos para que beban agua.



Cornellà organitza la 7a Festa 
del Riu per commemorar el Dia 
Mundial de l’Aigua, que se celebra 
el 22 de març. La celebració està 
prevista per al diumenge 27 de 
març, a la vora del riu Llobregat 
al seu pas per la nostra ciutat. 
Hi haurà diferents activitats 
durant el matí per compartir en 
família: tallers, Train Running, 
plantada d’arbres, pedalada 
popular i itineraris naturalistes. 

El Dia Mundial de l’Aigua 
tradicionalment s’ha centrat a 
reivindicar la importància del nostre 
riu, que sempre ha tingut un paper 
destacat en la història de la localitat, 
tant per al desenvolupament 
agrari com per a l’industrial. 

CORNELLÀ RECUPERA 
LA FESTA DEL RIU  
PER GAUDIR DE  
LA NATURA 

FESTA DEL RIU 2022:  
DIUMENGE 27 
DE MARÇ

PUNT D’INFORMACIÓ  
I HORARIS:
Accés a la passarel·la del riu, al 
final del carrer de la Verge de 
Montserrat, de 9 a 13.30 h.

INSCRIPCIONS:
Totes les activitats són gratuïtes, 
excepte el Train Running. Per a 
totes les activitats, caldrà inscripció 
prèvia al telèfon 93 475 87 18 
(de 8 a 14 h, de dilluns a divendres) 
o a l’adreça electrònica 
medi_ambient@aj-cornella.cat
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TALLERS ZONA URBANA
 D’11.00 a 13.30 h 

• Webcams de natura 
i realitat virtual

• Abelles
• Toc Toc Jocs
• Menjadores per a ocells
• Cuques, bitxos i bestioles
• Els plàstics a l’aigua
• Becs i potes
• Espècies invasores
• Ecosistema en equilibri
• Amfibis i rèptils

PEDALADA POPULAR 
 De 10.30 a 13.00 h 

Passejada en bici pel camí de 
Mota fins a la platja del Prat.

PLANTADA
 D’11.00 a 13.30 h 

Es recuperarà una zona de 
la ribera amb la plantada 
d’arbres i d’arbustos.

OBSERVACIONS:
Caldrà passar pel Punt d’Informació 
el mateix dia, abans de començar 
el Train Running. Es lliurarà 
un entrepà de botifarra i una 
beguda a tots els participants. 



Almeda
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ITINERARIS NATURALISTES 
 D’11.00 a 13.00 h 

Passeig per la ribera del 
riu. Identificació de les 
espècies més emblemàtiques 
d’aquest medi natural.

PUNT 
D’INFORMACIÓ

 De 09.00 a 13.30 h 
Carrer Verge de 
Montserrat, s/n

TRAIN RUNNING
 De 10.00 a 12.00 h 

Cros familiar d’obstacles.
Edat mínima: 8 anys
Inscripcions: www.masmec.cat
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LA CALLE BONESTAR  
SERÁ UN NUEVO PASEO 
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Una de las obras que se llevarán 
a cabo este año en la ciudad 
será la remodelación de la calle 
Bonestar para transformarlo en un 
espacio exclusivo para peatones, 
con el objetivo de pacificarlo 
y crear una plataforma única, 
más vegetación y espacios de 
descanso. La remodelación afecta 
al tramo comprendido entre las 
calles Florida y Anoia. Este tramo 
se cerró al tráfico en 2020 a raíz 
de la crisis sanitaria para ofrecer 
más espacios para pasear y, dos 

años después, esta actuación 
temporal pasará a ser permanente.

La voluntad es priorizar el 
peatón, ofreciendo espacios verdes 
y de ocio a la ciudadanía. La obra 
consiste en la construcción de una 
plataforma única en todo el ámbito 
del proyecto y recuperar más de 
2.150 metros cuadrados para la 
población, además de mejorar la 
accesibilidad y la confortabilidad de 
la calle. A la vez, se mejora paisajís-
ticamente el entorno de una de 
las principales vías de conexión a 

pie entre los barrios de la Gavarra 
y del Centre. Las obras incluyen 
también la reorganización de la 
línea de aparcamiento, la mejora 
del alumbrado y la colocación de 
mobiliario urbano nuevo. Se ha 
previsto que el acceso a los tres 
tramos de la calle Bonestar, incluidos 
en el ámbito del proyecto, sea de 
uso exclusivo para aparcamientos 
privados y, si es necesario, para 
vehículos autorizados. También 
se aprovecha la actuación para 
mejorar el alcantarillado.

Cornellà vive un proceso de reurbanización de algunos espacios de la 
ciudad que se alargará durante los próximos meses y que comportará 

un cambio significativo en algunas calles, que se recuperan para el 
uso de las personas y para incrementar el verde urbano
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Con la pacificación 
de la calle Bonestar se 
suman 2.150 metros 
cuadrados para el 
uso de las personas

Esta reforma tiene una duración 
prevista de tres meses y un 
presupuesto aproximado de 219.967 
euros por parte del Ayuntamiento.

SERVICIO DE CONSULTAS
Durante el tiempo que duren 
las obras, el Ayuntamiento 
ha habilitado el correo: 
obresbonestar@aj-cornella.cat  
para responder cualquier 
consulta que tengan los vecinos 
y vecinas de la zona sobre el 
desarrollo de las actuaciones.

EN MARCHA LA RENOVACIÓN 
DE CAN MERCADER
A finales de febrero empezaron las obras de renovación y recuperación de 
los accesos al parque de Can Mercader. Este proyecto costará casi 700.000 
euros, aportados por el AMB, el Ayuntamiento de Cornellà y el fondo FEDER. 

Los principales ejes de las intervenciones son tres: la restauración de caminos 
y de los accesos, la mejora de las fuentes patrimoniales y la regeneración 
de la vegetación propia del parque. Así, se renovarán los pavimentos de 
los caminos del eje de circulación principal, se adecuará el trazado y se 
mejorará la accesibilidad y se sustituirán los alcorques por grandes parterres. 
También se pondrá en funcionamiento permanente la fuente ornamental del 
Palacio. Los objetivos de las obras son acercar los elementos patrimoniales 
a toda la ciudadanía, mejorar la naturalización del parque, promover la 
eficiencia y el ahorro de recursos y conseguir una accesibilidad máxima.

Las obras 
contemplan la 
recuperación y 
restauración de 

caminos y accesos 
al parque
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L’Ajuntament de Cornellà, a través del projecte Cornellà 
Natura, desenvolupa diferents actuacions que giren 
entorn d’un objectiu clar: fer que Cornellà esdevingui 
una ciutat sostenible, inclusiva i resilient. Una de les línies 
de l’estratègia municipal és el foment d’una mobilitat 
saludable i segura i, per aquesta raó, el Consistori ha 
habilitat més espais d’ús exclusiu per a ciclistes i per 
a vianants, està pacificant més carrers i desplega el 
programa d’activitats “Caps de setmana sense cotxes”.

EL 20 DE MARÇ, ACTIVITATS  
AL CARRER DE LA MIRANDA
Diumenge 20 de març, al carrer Miranda es retiraran 
tots els cotxes estacionats en el tram comprès entre 
els carrers de Mossèn Andreu i de Frederic Soler i 

l’espai s’omplirà de tallers familiars, infantils i per a tots 
els públics. Les activitats estan previstes entre les 11 i 
les 13 h i l’objectiu és aprofitar aquesta zona tancada 
al trànsit per gaudir de l’espai públic, tal com ja es fa 
en altres carrers tancats durant els caps de setmana. 
La festa s’afegeix a la programació “Pacificació de 
grans avingudes”, que portarà activitats lúdiques i 
esportives a diferents avingudes al llarg de l’any. 

Aquesta iniciativa se suma al programa “Caps de 
setmana sense cotxes”, que vol potenciar l’ús dels 
carrers com a zones de lleure i d’oci per a la ciutadania, 
recuperant-los com a espais per viure i per conviure, 
on els protagonistes són els veïns i les veïnes.

LA PACIFICACIÓ DE CARRERS 
I GRANS AVINGUDES PERMET 
RECUPERAR L’ESPAI PÚBLIC 

PER ALS VIANANTS

#CornellàRespira



DIUMENGE (de 9 a 21 h)

 Miranda (entre pl. de  
Catalunya i Ermengol Goula)

 Baltasar Oriol (entre av. Pablo 
Picasso i av. Porta Diagonal)

 Camèlies
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CONTINUA AUGMENTANT 
L’ÚS DE L’E-BICIBOX
Durant 2021, a Cornellà s’han registrat 9.699 usos  
de l’E-Bicibox, el servei metropolità de bicicleta 
pública compartida. Això representa un 
augment dels usos en comparació amb els 
anys anteriors (7.198 al 2020 i 9.344 al 2019).

La parada més emprada és la situada al costat 
de l’estació de metro L5 Gavarra (1.555 usos). 

Pel que fa al conjunt del Baix Llobregat, Cornellà  
és el municipi que més fa servir l’E-Bicibox, 
seguit de Sant Joan Despí. 

DISSABTE I DIUMENGE (de 9 a 21 h)

 Salvador Dalí (entre Dolors Almeda 
i av. de Pablo Picasso)

 Ametller

 Doctor Carulla i rambla d’Anselm Clavé 
(entre Dr. Carulla i Verge del Pilar)

 Carretera d’Esplugues (tram 
davant la pl. de l’Església),

 Passatge de Sant Lluís (entre Sant 
Isidre i ptge. Francesc Layret)

 Carretera del Prat (entre Sant Lluís i Francesc Layret)

 Empordanès

 Màlaga

 Bonestar (entre Empordà i Anoia)

 Frederic Soler (entre av. República 
Argentina i Catalans)

 Avinguda de Sant Ildefons  
(tram davant de la pl. Europa)

 Barcelonès (entre Gironès i  
ctra. de Sant Joan Despí)

40KM DE CARRILS BICI 
I a banda dels espais per a vianants, actualment, 
Cornellà disposa d’una xarxa pedalable de més 
de 40 quilòmetres. L’actual xarxa està formada 
per quatre tipus de vies diferents. Hi ha carrils 
bidireccionals segregats a la calçada; carrils 
bus-bici, exclusius per a ciclistes i autobús; 
carrers de convivència amb vianants; i la 
senyalització de carrers de cohabitació on la 
bicicleta conviu amb els vehicles de motor 
sense poder, aquests, superar els 30 km/h.

CARRERS TALLATS AL TRÀNSIT
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LA GUÀRDIA URBANA 
IMPARTEIX SESSIONS 
DE DEFENSA 
PERSONAL PER  
A DONES

La Guàrdia Urbana de Cornellà organitza tallers de defensa 
personal per a dones, totalment gratuïts, adreçats a diverses 
entitats de la ciutat. Els imparteix una parella de caporals de 
la policia local i estan dividits en tres sessions. La primera 
és purament informativa, per donar a conèixer les diferents 
tipologies d’agressions a les dones. Les dues sessions posteriors 
són pràctiques i s’hi ensenyen les principals tècniques de 
seguretat per a les dones, orientades especialment a poder 
fugir en cas de ser víctima d’una d’aquestes violències. 

Els tallers s’imparteixen des de l’any 2016 i s’adrecen a les 
dones de Cornellà través de les entitats de la ciutat. L’objectiu 
és facilitar a aquestes dones coneixements que els poden servir 
en situacions de vulnerabilitat. Les entitats interessades en els 
tallers poden contactar amb la Guàrdia Urbana mitjançant el 
correu electrònic: formacioguardiaurbana@aj-cornella.cat. 
També s’imparteixen al Centre d’Informació i Recursos per a les 
Dones (CIRD), en aquest cas les properes sessions seran els dies 
26 d’abril, 3 i 10 de maig, en horari de tarda de 17.30 a 19.30 h.

Aquesta iniciativa se suma a d’altres que busquen 
millorar la sensació de seguretat entre les dones. 
Recentment, l’Ajuntament de Cornellà ha posat en marxa 
els Serenos, una iniciativa amb perspectiva de gènere, i 
també s’ha reforçat la il·luminació d’alguns carrers. 

L’APP DE 
SEGURETAT 
CIUTADANA 
TRASPASSARÀ 
FRONTERES
Siemens i Einsmer, l’empresa radicada a 
Cornellà que ha desenvolupat l’aplicació 
de Seguretat Ciutadana, han signat una 
aliança per donar a conèixer aquesta 
APP internacionalment. Es tracta d’una 
aplicació basada en l’enginyeria social 
que busca digitalitzar la seguretat de 
les ciutats per fer-les Smart cities. Amb 
aquest acord, Siemens prestarà la seva 
tecnologia per apropar l’APP a més indrets.

Aquest sistema de seguretat M7 per a 
Smart cities es va experimentar i implantar 
per primer cop a Cornellà, a través de 
l’aplicació per a telèfons intel·ligents 
adreçada a la ciutadania i altres elements 
tecnològics. El resultat ha estat més que 
positiu i ara ja té 17 municipis de Barcelona 
integrats, més de 100.000 usuaris i més de 
3.500 infraestructures al seu ecosistema.

Moment de la signatura de l’aliança, amb els 
cossos de seguretat participants a l’APP.
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EL PROGRAMA ONA PROMOU 
L’OCUPABILITAT DE PERSONES  
AMB DIFICULTATS

L’Ajuntament de Cornellà posa en marxa el cicle de conferències “Reflexions 
de ciutat”, a través del qual es debatran temes d’interès ciutadà en el marc de 
l’ASUECO. La primera trobada serà l’1 d’abril, a l’Auditori de Sant Ildefons, amb  
el tema “ La ciutat davant del canvi de cicle: una sortida progressista”,  
amb les intervecions de Jordi Hereu, president d’IdenCity; Jordi Valls, 
director general de Mercabarna, i l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.

L’objectiu d’aquest cicle és crear un espai de debat sobre política, societat, temes 
d’actualitat o emergència climàtica amb la participació d’experts. Totes aquestes 
xerrades són gratuïtes i es portaran a terme en diferents espais de Cornellà.

El 21 d’abril està convocada la segona sessió; en aquest cas, amb la 
participació de Cori Calero, periodista de TV3 especialitzada en crisi climàtica. 

Creu Roja, Aigües de Barcelona 
i els ajuntaments de Barcelona, 
Cornellà, L’Hospitalet, Sant 
Adrià del Besòs i Santa Coloma 
de Gramenet formen part del 
programa d’acció social ONA, que 
té l’objectiu d’abordar la situació de 
persones amb dificultats laborals 
o en risc d’exclusió social per 
millorar-hi la seva ocupabilitat.

En aquest programa social hi 
han participat 231 persones en 
situació de vulnerabilitat, a les quals 

s’ha donat suport en la cobertura 
de les necessitats bàsiques per 
accedir a feines de qualitat. El 86 % 
dels participants ha finalitzat el 
projecte i més de la meitat (55 %) 
ha aconseguit un contracte laboral. 
A Cornellà, hi han participat 52 
persones, de les quals més del 80 %  
són dones.

Amb aquesta iniciativa es pretén 
desenvolupar una metodologia 
escalable i que es pugui replicar 
en altres territoris, així com millorar 

l’anàlisi de la vulnerabilitat i el 
disseny d’itineraris de transformació 
social a través de l’ocupació. 

NOU CICLE DE CONFERÈNCIES  
PER REFLEXIONAR SOBRE  
EL FUTUR DE LA CIUTAT

Acte de presentació del primer 
balanç del projecte Ona,  
el 22 de febrer de 2022.

231 persones 
han participat en 
la primera fase 
d’aquest programa
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En aquestes planes de la revista presentem les 
activitats culturals més destacades a la ciutat, des 
del 15 de març i fins al 15 d’abril. Les comèdies 
són les grans protagonistes, a més de les activitats 
familiars amb rerefons social.

Per no perdre detall de l’agenda cultural de la 
ciutat, us podeu subscriure al butlletí del Què Fer 
a Cornellà. També us podeu descarregar l’APP 
gratuïta des d’aquest QR.

LA COMÈDIA INUNDA ELS ESCENARIS 
CORNELLANENCS AQUEST MES

 www.queferacornella.cat

CORNELLÀ ESCENA
 www.entradescornella.cat
 93 377 02 12 (Ext. 1462)

L’AUDITORI
 www.auditoricornella.com
 93 474 02 02 (Ext. 1306)

 Consulteu la web per a descomptes 
especials i abonaments.

VENDA D’ENTRADES

DIUMENGE 27 DE MARÇ 
COMENÇAR

 L’Auditori  19 h  25 €  
Amb David Verdaguer i Mar Ulldemolins, 
una comèdia que ens farà reflexionar sobre 
els inicis d’una relació. La trama comença 
a la festa que la Laura ha organitzat per 
estrenar el seu pis nou on coneix el Dani. 

DISSABTE 2 D’ABRIL 
SLOW LOVE

 L’Auditori  20 h  12 €  
CICLE EMERGENT / És una obra del Col·lectiu 
de Teatre de Cornellà, una comèdia sobre 
la velocitat de la vida, l’ambició, l’anhel 
d’èxit, l’amor i la recerca de la felicitat. 

TEATRE 

CONDICIONS D’ACCÉS  
ALS ESPECTACLES 

Tots els equipaments 
culturals de la ciutat 
s'adapten a la normativa 
antiCovid vigent i es 
demana responsabilitat per 
part del públic assistent. 

‘COMENÇAR’, AMB DAVID VERDAGUER I MAR ULLDEMOLINS



DEL 3 D’ABRIL AL 4 DE SETEMBRE 
EXPOSICIÓ “EL FARCELL  
DE LA POSTGUERRA”

 Museu Palau Mercader  
L’exposició mostra com es va 
alimentar la població des de 
la fi de la Guerra Civil fins a la 
fi de l’autarquia, l’any 1951, i 
homenatja totes les famílies que 
van viure aquesta etapa tan dura. 
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PATRIMONI

DIUMENGE 27 DE MARÇ 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “L’HOME NU” 

 Museu Palau Mercader  12 h  
Visita comentada a la mostra  
“’L’home nu”, que tracta sobre els 
arquetips de la masculinitat.  
Aquesta visita també comptarà 
amb un servei d’interpretació 
de llenguatge de signes.

DIUMENGE 3 D’ABRIL 
CADA PEDRA AL SEU TEMPS 
 Punt de trobada: El Castell  11 h  

Ruta pel barri Centre identificant  
els elements històrics que es  

mantenen a l’actualitat. 

DIUMENGE 3 D’ABRIL 
JO VAIG AMB MI

 Sala Ramon Romagosa  22 h  5,40 €  
De la companyia Vania, a la Sol li agrada el Martí, 
tot i que ell no li fa cas. Els amics li recomanen 
que canviï alguna cosa de la seva aparença 
física o personalitat; però, afortunadament, la 
nena decideix mantenir la seva personalitat.

DIUMENGE 20 DE MARÇ 
METEORÒLEGS A LA  
TORRE DE LA MIRANDA

 Torre de la Miranda  12 h 
Celebrem el Dia Mundial de la Meteorologia 
amb aquesta activitat que il·lustra l’ús primigeni 
d’aquesta emblemàtica torre. És una activitat 
recomanada per a majors de 8 anys

ACTIVITATS FAMILIARSMÚSICA

DISSABTE 19 DE MARÇ 
MARIA ARNAL I 
MARCEL BAGÉS

 L’Auditori  20 h  28 €  
El grup presenta la 
seva gira “Clamor”. 

DIUMENGE 20 DE MARÇ 
MÚSICA I POESIA A CAU D’ORELLA

 Museu Palau Mercader  
 12 h  

Experiència poètica i 
musical a càrrec de la 
cantautora Carla Collado i 
de la poeta Paula S. Piedad 
amb lletres dels seus discos 
i dels seus poemes.

DISSABTE 2 D’ABRIL 
TULSA

 Sala Ramon Romagosa  22 h  10,75 €  
El grup presenta “Ese Éxtasis”, gravat durant el 
juliol del 2020, un cop finalitzades les restriccions 
més dures de la pandèmia. És pop d’autora 
a la recerca d’impulsos i d’emocions.

ACTVITAT A LA TORRE DE LA MIRANDATULSA‘COMENÇAR’, AMB DAVID VERDAGUER I MAR ULLDEMOLINS
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ACTIVITATS ESPECIALS  
PER GAUDIR DE LA SETMANA  
SANTA A LA CIUTAT
Tal com va passar l’any passat, l’Ajuntament de 
Cornellà ha organitzat una agenda cultural especial per 
gaudir de les vacances de Setmana Santa a la ciutat, 
a l’aire lliure, aprofitant l’arribada del bon temps. 

La primera d’aquestes propostes serà dissabte 9 
d’abril, a les 12 h, a la plaça del Pilar, amb l’espectacle 
“Balambambú”, de la companyia Pentina el gat. Serà un 
concert familiar amb rock & roll, rumba catalana, salsa... 
La següent cita està prevista per al dimarts 12 d’abril, 
a les 12 h, a la plaça de Pallars. Llavors, la companyia 
Ai Carai portarà a terme el seu espectacle “Ballem 
pel món”, a través del qual, amb danses, jocs i contes, 
viatjarem per diferents països. I finalment, aquesta 
programació especial finalitza el dijous 14 d’abril, 
de 10 a 13 h, a la plaça de la Sardana, amb diferents 
espectacles per commemorar el Dia Mundial del Circ. 

EDICTE: Al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 8 de febrer de 2022, s’ha publicat 
íntegrament la modificació núm. 2 del Reglament 
regulador dels mercats municipals d’abastament de 
Cornellà de Llobregat, aprovada inicialment per acord 
plenari adoptat el dia 29 de setembre de 2021.

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. 

Cornellà de Llobregat, 8 de febrer de 2022.

EDICTE: En conformitat amb el que disposa l’article 178 
del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, es dóna publicitat al Decret 
d’Alcaldia núm. 611/2022, de 14 de febrer, d’aprovació 
de la delegació en la Regidora de Presidència, senyora 
Emilia Briones Matamales, de les competències 
d’aquesta Alcaldia inherents a la presidència de 
la sessió plenària de la Junta Local de Seguretat 
convocada pel proper dia 21 de febrer de 2022.

Decret d’Alcaldia núm. 611/2022, de 14 de febrer,

Vist l’acord plenari de 25 de gener de 2007, 

posteriorment modificat per nou acord de 21 de 
març de 2013, pels quals s’adequava la composició, 
funcions i funcionament de la Junta Local de 
Seguretat de Cornellà de Llobregat al que es disposa 
als articles 9 i següents de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, 
d’Ordenació del sistema de Seguretat Pública.

Atès que ha estat convocada pel proper dia 
21 de febrer de 2022, la sessió plenària anual 
d’aquesta Junta Local de Seguretat i que, 
circumstàncies sobrevingudes impediran a aquesta 
Alcaldia assistir-hi i presidir aquesta sessió.

Atès que segons disposa l’article 9.6. de la Llei 
4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació del sistema de 
Seguretat Pública, en concordança amb l’article 3.a) 
del Decret 151/1998, de 23 de juny, de Regulació 
de les Juntes Locals de Seguretat, aquesta 
Alcaldia, amb caràcter excepcional, pot delegar 
la presidència de la Junta Local de Seguretat en 
el regidor o regidora que tingui assumides les 
competències en matèria de seguretat ciutadana.

Atès que mitjançant Decret núm. 2436/2021, d’11 
de juny, aquesta Alcaldia va delegar les seves 
competències relatives a la prefectura superior 
de la Guàrdia Urbana, seguretat ciutadana i 
circulació a favor de la Regidora de Presidència, 
senyora Emilia Briones Matamales. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les 
atribucions que legalment té conferides i davant la 
necessitat de cobrir les funcions corresponents.

HA RESOLT,

Primer.- Delegar en la Regidora de Presidència, 
senyora Emilia Briones Matamales, les competències 

d’aquesta Alcaldia inherents a la presidència de 
la sessió plenària de la Junta Local de Seguretat 
convocada pel proper dia 21 de febrer de 2022. 

Segon.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial 
de la Província, al Butlletí d’Informació Municipal i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del 
que disposa l’article 178 del ROM, en concordança 
amb l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals i difondre-la, en compliment 
del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Tercer.- Comunicar aquest Decret als membres de la 
Junta Local de Seguretat a l’inici de la sessió, així com 
a la regidora de Presidència, pel seu coneixement i 
efectes, entenent-se acceptada aquesta delegació de 
competències de forma tàcita, si dintre del termini 
de les 24 hores següents a la seva efectivitat no es 
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.

Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució 
en la sessió extraordinària que es convoqui 
per donar compliment al que preveu l’article 
23.7 del ROM, en concordança amb l’article 38 
del Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Cornellà de Llobregat, 14 de febrer de 2022.

Més informació a: www.cornella.cat



L’Escola Municipal de Música Roser 
Cabanas va ser traslladada a finals 
de gener a un dels edificis del 
recinte industrial de Can Bagaria, a 
la carretera d’Esplugues, 173. El nou 
edifici suposa un salt qualitatiu per 
a l’escola de música, ja que disposa 
d’espais més amples i moderns, a 
més de tenir un total de 30 aules, 
8 més que en comparació amb 
l’anterior edifici. Aquesta nova 
escola disposa de biblioteca i 
d‘aula d’informàtica, a més d’altres 
serveis que milloren el servei de 
formació musical a la ciutat. 

JORNADA DE PORTES OBERTES A LA 
NOVA ESCOLA DE MÚSICA 

A partir de l’1 d’abril, el barri de Sant Ildefons comptarà 
amb un servei d’acció socioeducativa per treballar 
amb adolescents i joves que fan del carrer el seu lloc 
prioritari de relació. La voluntat és oferir-los acollida, 
orientació i activitats que els apropin als serveis i 
equipaments del barri. L’equip d’aquests educadors 
de carrer està format per dos professionals, que 
treballaran principalment al carrer. L’objectiu principal 
és millorar la convivència amb l’entorn i ampliar les 
possibilitats de promoció personal i social dels joves.

El 15 % de la població de Sant Ildefons té entre 16 i 29 
anys, per aquesta raó l’Ajuntament de Cornellà porta a 
terme aquesta iniciativa en aquesta zona de la nostra ciutat.

EDUCADORS DE CARRER PER A JOVES A SANT ILDEFONS

DISSABTE 19 DE MARÇ  D’11 a 14 h

ACTIVITATS A LA PLAÇA  
DEL DAVANT DE L’ESCOLA 

CONCERTS COMBOS
En dos escenaris, 
amb els combos 
d’alumnes de l’escola.

 D’11 a 14 h 

TALLER “RODA DE 
PERCUSSIÓ”
Obert a alumnes 
de l’escola i a 
d’altres infants

 D’11 a 12 h 

CONCERT DE PIANO 
Professors escola.

 D’11.30 a 12.30 h
 De 12.30 a 13.30 h

CORNELLÀ INFORMA / CULTURA / Pàgina 21

VISITA ESCOLA DE MÚSICA
La visita es farà en grups.

 D’11 a 14 h 
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Celebració del  
Dia d’Andalusia

Celebració de Carnestoltes 

Rua Infantil de Carnestoltes 

9 de març, 25 anys  
de la desaparició de  
Cristina Bergua

Commemoració  
del 8M
 

Manifest de rebuig a  
la invasió d’Ucraïna
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Podeu consultar tota la programació a 
www.cornella.cat i www.radiocornella.cat

CORNELLÀ COMMEMORA  
EL DIA MUNDIAL DEL TEATRE

TORNA EL FESTIVAL DE  
DANSA METROPOLITANA

Cornellà se suma a la cinquena edició del 
Festival de Dansa Metropolitana, amb una 
vintena d’actuacions que es portaran a 
terme en diferents escenaris de la nostra 
ciutat: l’Auditori de Sant Ildefons, la Sala 
Ramon Romagosa, la plaça de Sant Ildefons, 
Can Mercader, els cinemes FULL, la plaça 
de Carles Navales i la plaça de l’Església. 

Les actuacions de Cornellà tenen 
horaris de matí o de tarda i comencen l’11 
de març. En l’àmbit general, la programació 
del Festival es porta a terme del 10 al 
27 de març a Badalona, Barcelona, el 
Prat, Esplugues, Granollers, L’Hospitalet, 
Sabadell, Sant Cugat, Santa Coloma de 
Gramenet, Terrassa, Viladecans i Cornellà.. 
En total, són 12 municipis que, en aquesta 
edició, ompliran de dansa els teatres, els 
centres cívics, els carrers i les places.

El 21 de març, a les 19 h, al Castell, es portarà a 
terme l’acte central del Dia Mundial del Teatre, amb 
la lectura del manifest a càrrec de representants de 
diferents grups de teatre de la ciutat i amb l’actuació 
“Si tú me dices ven lo pago todo”, de la cia. Kamaleonik.

El calendari d’activitats comença el 15 de març 
i finalitza el 28 del mateix mes, amb activitats 
diverses. El dia 15 hi haurà una sessió d’Educ’art, 
dimecres 23 s’emetrà un programa especial de 
Ràdio Cornellà, i Microcornellateatre participa 
amb l’espectacle “Totes les dones” (diumenge 
27, a l’Auditori de Sant Ildefons) i amb la lectura 
dramatitzada “Macbett” (dilluns 28, a la Sala Titan).

Consulta els espectacles a  
www.dansametropolitana.cat
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La sanitat a Catalunya, es troba en una situació crítica, per 
això, quan intentem contactar amb el nostre centre d’atenció 
primària és una odissea o quan intentem concertar una visita 
amb el nostre metge de capçalera hem d’entrar en una llarga 
llista d’espera.

Ja han passat dos anys de pandèmia, i els professionals 
continuen fent el seu treball de la millor manera possible, 
onada rere onada, dos anys d’experiència de la COVID que no 
s’han usat per donar- li la volta a la situació i dotar a la sanitat 
dels recursos necessaris per poder atendre als pacients amb 
qualitat i de manera eficient.

Dos anys que es podrien haver treballat solucions per 
a intentar pal·liar la situació deplorable en la qual està la 
sanitat catalana, tristament la situació no ha millorat, al 
contrari, les mancances i dèficits encara són més agreujats i 
amb uns professionals sanitaris esgotats per la nefasta gestió 
de recursos per la sanitat.

Uns professionals que realitzen el seu treball al 200%, 
doblegant torns per la mancança de personal, amb càrregues 
de treball molt altes, de ràtios assistencials d’infermer / pacient 
i auxiliars d’infermeria/ pacient, impossibilitant la prestació 
d’una assistència de qualitat i havent de donar un servei de 
“mínims”. En la mateixa línia, cal recordar la situació crítica en 
la qual es troba actualment el servei d’atenció a domicili (SAD), 
les llargues llistes d’espera per poder tenir una cita amb un 
especialista o les dificultats per a programar una intervenció 
quirúrgica. Necessitaríem moltes pàgines per poder enumerar 
totes les mancances i problemes de l’atenció pública sanitària 
a Catalunya, amb tota aquesta situació ens trobem amb uns 
pressupostos pel 2022 totalment insuficients. El Departament de 
Salut tenia pressupostats 8.806 milions abans de la pandèmia, 
però al 2020 i 2021 la seva despesa real va augmentar a més 
de 13.000 milions a cada exercici, i ara ens trobem en que el 
pressupost del 2022 és d’11.244 milions, com es poden entendre 
aquestes decisions de la Generalitat?

Però no tots són números, el personal sanitari ha passat 
de rebre aplaudiments, a sentir-se totalment exclòs per la 
societat. Tots recordem els primers moments de la pandèmia, 
on els sanitaris eren herois i heroïnes i es mostrava l’agraïment 
social als balcons, els sanitaris no necessiten aplaudiments 
sinó veure’s recolzats per la població en les manifestacions 
que es fan per millorar la sanitat pública.

Actualment, les reivindicacions dels sanitaris són per 
poder donar una assistència de qualitat i per poder complir 
els criteris de seguretat necessaris de cara al pacient. 
Necessiten que la Generalitat els escolti i que atenguin les 
seves reclamacions, perquè tota la població tingui la millor 
atenció sanitària possible. Recordeu que si que es pot! Article 
elaborat per companys sanitaris.

Per qualsevol consulta pots contactar tfn:679520932

Muchas cosas significativas han pasado este mes de febrero. 
El pasado día 14 a todos nos sorprendía la actuación 
judicial en el Departamento de Deportes de nuestro 
Ayuntamiento, derivado de la causa que investiga el asunto 
del Consell Esportiu de L’H sobre presuntas irregularidades 
en contrataciones del ámbito deportivo. El posicionamiento 
de Ciutadans fue y sigue siendo claro: trasladar nuestra 
máxima prudencia ante las actuaciones judiciales que se 
encuentra aún bajo secreto de sumario, el respeto de la 
presunción de inocencia de las personas implicadas y la 
máxima colaboración y transparencia por parte del equipo de 
gobierno con los demás grupos municipales informándonos 
de todos los hechos, como así ha sido. Si finalmente de 
la investigación surge alguna irregularidad pediremos las 
responsabilidades correspondientes.

Pero sin duda la noticia trascendental ha tenido lugar con 
la invasión militar a Ucrania por parte de Rusia, esta intolerable 
violación de la legalidad internacional, que ha iniciado una 
guerra que pone en jaque el orden mundial, la seguridad y 
estabilidad global. Desde esta columna queremos condenar 
públicamente el ataque ruso a la soberanía de Ucrania y 
mandar todo nuestro apoyo y solidaridad del Grupo Municipal 
a los 396 ucranianos que residen en nuestra ciudad.

En el pleno de febrero resultó aprobada la propuesta 
que presentó Cs Cornellá para dar apoyo al Año Europeo 
de la Juventud 2022. Durante este año, se impulsará la 
participación de los jóvenes en procesos de consulta clave y 
es una oportunidad para promover, apoyar, animar y poner de 
relieve, el futuro de nuestra sociedad y ayudar a los jóvenes 
cornellanenses en los retos, dificultades y oportunidades 
que se les plantean en todos los ámbitos de la vida. También 
todos los grupos municipales consensuamos una moción 
con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

Finalmente, destacar el dato negativo de la inflación, que 
se ha situado en un 7,4%. Hacía 32 años que no teníamos 
un porcentaje tan elevado en lo que respecta al índice de 
precios al consumo. Lamentablemente, no es un hecho 
coyuntural a raíz de la invasión de Ucrania (pero que 
evidentemente agravará), sino que nos encontramos con 
subidas continuas de precios de la luz, de los combustibles y 
de la cesta de la compra durante varios trimestres. Situación 
que repercutirá en la economía real de la ciudadanía, 
perdiendo capacidad económica mientras no se tomen 
medidas como una actuación sobre el IRPF que conlleve 
una bajada real de impuestos. 

Nuestro foco siempre va a estar puesto en los intereses 
de los ciudadanos. Recordad que podéis contactar con el 
Grupo Municipal de Ciutadans mediante cita previa en el 
despacho de Can Vallhonrat, a través del correo electrónico 
ciutadans@aj-cornella.cat y en las redes sociales.

 
LA SANITAT PÚBLICA AL LÍMIT

NO HA SIDO UN FEBRERO 
CUALQUIERA

ELISABET GARCÍA 
Grup Municipal  
de Podemos

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s
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El 8 de març de 2022, es commemora el Dia Internacional 
de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor 
dels drets de les dones i de reivindicació per continuar 
fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació 
que hauria d’impregnar cada dia de l’any, dins i fora de les 
administracions, amb l’objectiu d’aconseguir ser una societat 
de dones i homes amb plena igualtat de drets.

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les 
discriminacions cap a les dones encara estan presents.

A Catalunya la bretxa salarial és del 22,2%, és a dir, la 
mitjana de la diferència de sou entre homes i dones és de 
gairebé un quart del salari, el 75% dels contractes a temps 
parcial són de dones, només un 10% de dones accedeix als 
llocs de direcció i gerència, les dones són penalitzades en 
l’àmbit professional quan són mares i pateixen una major 
precarietat laboral. Una de cada dues catalanes tenen rendes 
per sota del llindar individual de pobresa, la qual cosa es 
tradueix en una feminització de la pobresa i en un atemptat 
contra la seva independència personal.

Ja fa dos anys que va començar la pandèmia. Un temps 
en què s’ha fet evident l’enorme importància del sector 
de les cures, tradicionalment feminitzat i amb molt poc 
reconeixement social i econòmic. De fet, les dones que 
treballen en aquest àmbit han estat unes de les més afectades 
per la crisi. I malgrat ser essencials, la precarització i falta de 
prestigi no ha acabat.

Alhora continua sent indispensable l’eradicació de la 
xacra de la violència masclista i que es respecti el dret a la 
maternitat i a decidir sobre el nostre propi cos.

La feminista, és una de les grans transformacions 
que hem d’assolir per seguir avançant cap a una societat 
més lliure, igualitària i democràtica. I en aquesta gran 
transformació, la implicació, el compromís, proximitat i 
feina feta pels Ajuntaments és imprescindible. A Cornellà se 
n’ha fet molta, però encara queda molt camí per recórrer. 
Hem de treballar per assolir els objectius marcats al IV Pla 
Transversal de Polítiques d’Igualtat i renovar el Pla d’Igualtat 
de l’Ajuntament, així com continuar impartint formacions al 
seu personal. Afavorir la implantació d’horaris més racionals 
que permetin cobrir les necessitats socials i personals. S’ha 
de donar més visibilitat a personalitats femenines de diferents 
àmbits, ja sigui al nomenclàtor de la ciutat, com a ponents 
en actes diversos o de reconeixement. I el feminisme ha de 
ser l’eix transversal en totes les accions polítiques, per tal de 
garantir tots els drets de les dones.

Us animem a participar en les diferents activitats al voltant 
del 8M que es faran durant tot el mes a Cornellà. I recordeu, 
no es tracta només de dates assenyalades, la lluita feminista 
ha de ser present tots els dies de l’any.

Començo aquest article manifestant que els socialistes 
condemnem l’atac militar, la invasió de Rússia contra Ucraïna. 
Demanem la retirada immediata de les forces militars i l’aturada 
de la violència. Qualifiquem aquesta agressió d’injustificada 
i d’una gran gravetat, que posa en risc l’estabilitat europea i 
mundial. Ens manifestem solidaris amb el poble ucraïnès.

Una pandèmia i ara una guerra a Europa. És el moment de 
tenir clar quin és el nostre lloc, políticament i com a país. No és 
el moment d’experiments, és temps d’estabilitat, és temps de 
bon govern, és temps de política útil. Temps de bona política 
com la d’oferir acords, com els 43 acords o els 43 pactes que 
Illa va oferir a Aragonès per deixar enrere la política de blocs o 
de confrontacions. Fa un any que vàrem guanyar les eleccions, 
però tot i no poder governar hem fugit de la confrontació 
oberta amb el Govern i fem política útil. Proposem acords i fem 
bona política des del Govern Alternatiu de Catalunya, ajudant a 
activar polítiques.

És temps d’acords. És temps de la bona política de la 
reforma laboral, que millora els drets dels treballadors. I no és 
temps de demanar contrapartides, quan assoleixen un acord 
els representants dels treballadors i els representants dels 
empresaris. No és temps de la mala política, de no escoltar a les 
famílies i els representants dels treballadors i imposar un canvi 
en el calendari escolar.

Són temps de bona política i no són temps de mala política, 
i Catalunya necessita un canvi de rumb. 

És moment d’estabilitat, d’afavorir l’estabilitat. És moment 
de tocar de peus a terra. No és moment de populismes, és 
moment de realismes, de no fixar horitzons impossibles que 
només generen frustració a la societat catalana. És moment del 
sentit comú. Què és això de votar en contra d’un pacte al qual 
arriben els representants dels treballadors i els representants de 
les patronals? Què és això? 

L’única línia d’acció que s’endevina després d’un any al 
Govern de Catalunya és la d’un pacte contra sls sindicats. No 
a la reforma laboral. No a enraonar amb els sindicats quan es 
canvia el calendari escolar. Van contra els sindicats. Esquerra 
Republicana va contra els sindicats. 

Així que en resum, és el moment de constatar que a Catalunya 
cal un canvi de rumb, temps d’estabilitat i temps de PSC.

I per acabar, commemorem el 8 de març com una 
data simbòlica de la lluita que hem de mantenir contra el 
masclisme, una data de lluita i també de denúncia contra 
les discriminacions que patim les dones només pel fet de 
ser dones. S’ha de dir amb contundència: el masclisme és 
incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat efectiva 
entre homes i dones. 

Resum: és PSC, millor Catalunya!
Ja sabeu, ens podeu escriure a psc@aj-cornella.cat,  

o ens veiem per la ciutat.

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

LA FEMINISTA, UNA 
TRANSFORMACIÓ PENDENT MÉS PSC, MILLOR CATALUNYA

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC
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CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

SOSTENIR LA VIDA,  
GARANTIR LA DIGNITAT

Cornellà ha tornat a celebrar el 8 de març, dia de les dones 
treballadores, com una jornada de reivindicació feminista, 
internacional i diversa marcada per la crisi que es va 
desencadenar tot just fa dos anys, una crisi que ha agreujat les 
desigualtats socials, laborals i de drets de moltes dones.

Allò que el moviment feminista venia assenyalant, s’ha 
fet evident, una certesa que ha estat el nucli d’importants 
reivindicacions en els últims anys: les cures sostenen la vida 
i són les dones les que tenen cura. Aquesta crisi ha tensat 
el sistema de cures que les dones al nostre país sostenen, 
evidenciant més que mai la necessitat d’una profunda 
transformació del nostre model productiu.

Davant aquesta realitat hem d’apel·lar, d’una banda, a la 
corresponsabilitat i, d’altra banda, al suport públic als treballs 
de cures. El nou model que defensem ha de contemplar les 
cures com un dret col·lectiu i bé comú, sustentat en serveis 
públics, en el repartiment equitatiu entre dones i homes, i 
en un mercat de treball corresponsable. Entendre la cura com 
a bé comú implica una transformació social i econòmica 
profunda cap a un nou paradigma que reconegui el treball 
reproductiu com imprescindible pel sosteniment de la vida. 
Al mateix temps, cal dignificar aquests sectors professionals 
encara molt feminitzats i racialitzats, invisibilitzats, precaritzats, 
desprotegits i poc reconeguts socialment. 

El 8 de març i el moviment feminista són la defensa de la 
vida en dignitat per a totes les persones. Per això reivindiquem 
unes administracions públiques dirigides amb aquests principis 
de protecció de la vida, el benestar i el bé comú. Tot el contrari 
del que representen els dirigents que aboquen els seus pobles 
a situacions de guerra com la que s’està patint actualment a 
Ucraïna. La guerra és la màxima expressió del fracàs de la política 
i aboca les seves pitjors conseqüències sobre població innocent. 

Condemnem amb rotunditat l’atac injustificable del govern 
rús sobre Ucraïna, continuem exigint el cessament dels atacs 
militars i la recuperació de la via diplomàtica per trobar solucions 
pacífiques al conflicte. Mentrestant és important establir 
mecanismes d’ajuda a les víctimes d’aquesta greu invasió.

Com podem ajudar? 
La via més efectiva en aquests tipus de conflictes és la de 

fer donacions econòmiques a ONG que estan treballant sobre 
el terreny o vehicular aquesta ajuda a través del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament. D’aquesta manera es 
poden destinar recursos a l’assistència en les rutes de fugida, 
la cobertura de necessitats bàsiques i el desplegament de 
dispositius d’atenció humanitària al mateix territori ucraïnès i als 
territoris de primera acollida. Més informació: www2.cruzroja.es i 
www.fonscatala.org

Per últim, traslladar un missatge de suport i escalf a tota 
la comunitat ucraïnesa de Cornellà, els vostres veïns i veïnes 
som al vostre costat.

SERVEIS

TRÀMITS EN LÍNIA  
SEU ELECTRÒNICA

https://seuelectronica.cornella.cat/

TRUCA’NS!
935 955 093

TENS DUBTES  
TRAMITANT?

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

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:

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA I AMPLIACIÓ D’UNS TRAMS DE VORERES 
DE TIRSO DE MOLINA I ALBERT EINSTEIN A CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA PER LA NATURALITZACIÓ I 
VIANALITZACIÓ PARCIAL DE LA RAMBLA ANSELM CLAVÉ (ENTRE 
CTRA.D’ESPLUGUES I C. DOCTOR CARULLA) A CORNELLÀ DE LLOBREGAT.

Aprovats inicialment pel Ple Municipal d’aquest Ajuntament en sessió de data 22 
de desembre de 2021, els anuncis dels quals es van publicar al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP) de data 30 de desembre de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC) número 8576 de data 3 de gener de 2022, exposant-se els 
mateixos al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament des del 07 de gener al 
17 de febrer de 2022, sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments 
en el període comprès entre el 07 de gener i el 21 de febrer de 2022, havent estat 
aprovats definitivament de forma automàtica en data 22 de febrer de 2022, en 
conformitat amb les previsions dels acords d’aprovacions inicials esmentats.

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.

Cornellà de Llobregat, 9 de març de 2022



NOVA EDICIÓ DEL SALÓ DE LA IMMERSIÓ
De l’1 al 3 d’abril, la Fira de Cornellà torna a 
acollir una nova edició de la Mediterranean 
Diving Show, la mostra sobre el món del busseig 
i el submarinisme més important del país. En 
aquesta 22a edició, hi haurà una setantena 
d’expositors i de marques de primer nivell.

TORNA EL CORNELLÀ CREACIÓ FÒRUM
El cicle de conferències del Cornellà Creació Fòrum 
comença una nova edició l’1 abril. L’acte es portarà 
a terme a L’Auditori, a partir de les 13.30 h, a càrrec 
de Rose Cartolari, coaching executiva i una de les 
dones líders mundials amb major influència.

TALLERS A LA FACTORIA MUSICAL
Durant l’abril i maig, la Factoria Musical ofereix dos tallers 
formatius de guitarra elèctrica i bateria, totalment gratuïts 
i amb places limitades. Cal inscriure’s a través de factori-
amusical@gmail.com o per telèfon, al 615 43 55 37.

PROCESSONS DE SETMANA SANTA
La Confraria del Crist de la Bona Mort convoca 
dues processons aquesta Setmana Santa. Seran 
el Diumenge de Rams, el 10 d’abril, a les 17 h; i el 
Dijous Sant, 14 d’abril, a partir de les 21.30 h. 
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MARÇ/ 
ABRIL
https://agenda.cornella.cat

DIFERENTS ACTIVITATS PER COMMEMORAR  
EL DIA DE LA POESIA

 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

Com cada any, la primavera arriba el 21 de març donant la benvinguda 
al Dia Mundial de la Poesia. Per festejar aquest dia, l’Ajuntament de 
Cornellà aposta per celebrar la diada amb un recital híbrid entre poesia 
i música. L’acte es farà el dia 25 de març, a les 19.30 h, a l’Auditori de 
Sant Ildefons. Comptarà amb l’actuació de les poetes Ester Andorrà, 
Laura Carretero, Paula S. Piedad i Carlos Oyague, la cantautora 
Marta Gin i la col·laboració de l’Asociación Poetas de Cornellá. 

Per assistir al recital, caldrà fer una reserva 
prèvia a través de cultura@aj-cornella.cat

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 9 10



El Ayuntamiento de Cornellà pone en marcha una campaña de limpieza intensiva 
en todos los barrios para reforzar el servicio actual, de lunes a viernes.

MÁS LIMPIEZA 
Limpieza en profundidad con agua a presión de contenedores, manchas en  
el pavimento y rejas/imbornales (alcantarillado). Baldeo de las calles.  
Revisión de los pipicans y cambio de arena.

JARDINERÍA Y PINTURA
Eliminación de malas hierbas del pavimento y puesta a punto  

de alcorques, parterres y zonas ajardinadas. Reparación y pintura de 
bancos, jardineras, etc. Revisión de pasos de peatones.

ELEMENTOS URBANOS 
Retirada de papeles enganchados en farolas y señalización.  

Borrado de grafitis de los cuadros eléctricos, fachadas, mobiliario 
urbano, etc. Sustitución y/o reparación de papeleras.

JUEGOS INFANTILES 
Comprobación del buen estado de los parques y zonas infantiles, 
reparación de juegos, reposición de arena y eliminación de grafitis.

www.cornella.cat
Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat


