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ENFORTIR CORNELLÀ  
I EMPODERAR LA CIUTADANIA

Si pienso en la Cornellà del futuro, me imagino una 
ciudad cada vez más humana y naturalizada, igualitaria, 
sostenible, cohesionada, resiliente y capaz de acompañar 
y atender a todos y cada uno de sus ciudadanos, sin 
dejar a nadie atrás; esculpiendo, de forma pausada y 
con criterio, un camino de optimismo y de progreso 
construido desde el consenso y la complicidad con 
las entidades y los agentes sociales. Un patrimonio 
importante, que garantiza la fortaleza de nuestra ciudad y 
que, para mí, se resume en dos palabras: ‘Enfortir Cornellà’.

No se trata de promesas, sino de realidades. 
‘Enfortir Cornellà’ quiere decir poner en valor todo 
lo que hemos conseguido con nuestros recursos y 
la capacidad para hacer frente a los efectos de una 
pandemia mundial, actuando desde la prudencia, 
la planificación y la proyección. Es un concepto 
transversal que se sustenta en tres ejes básicos: la 
convivencia, el bienestar social y el medio ambiente. 

Porque ‘Enfortir Cornellà’ quiere decir 
consolidar los cimientos de una ciudad sensible 
al sentir del ciudadano, desde la convivencia, la 
corresponsabilidad y el diálogo, porque la ciudad 
somos todos y unidos por un proyecto común.

‘Enfortir Cornellà’ es, además, la cohesión, la 
integración social, las oportunidades y el equilibrio 
para favorecer el bienestar individual y colectivo. 
Una ciudad con respuestas para los colectivos más 
vulnerables y que combate las desigualdades.

Y también ‘Enfortir Cornellà’ se identifica con una 
ciudad cada vez más sostenible y respetuosa, en la que 
el ciudadano es el protagonista en el espacio público y 
en el que se genera un urbanismo social y equilibrado.

Tenemos los recursos, la fuerza, el talento y la capacidad 
de abrazar el progreso y hacerlo desde el convencimiento de  
que entre todas y todos podremos ‘Enfortir Cornellà’. 

Si penso en la Cornellà del futur, m’imagino una ciutat 
cada vegada més humana i naturalitzada, igualitària, 
sostenible, cohesionada, resilient i capaç d’acompanyar 
i atendre a tots i cadascun dels seus ciutadans, sense 
deixar ningú enrere; esculpint, de manera pausada i 
amb criteri, un camí d’optimisme i de progrés construït 
des del consens i la complicitat amb les entitats i els 
agents socials. Un patrimoni important que garanteix 
la fortalesa de la nostra ciutat i que, per a mi, es 
resumeix en dues paraules: ‘Enfortir Cornellà’.

No es tracta de promeses, sinó de realitats. ‘Enfortir 
Cornellà’ vol dir posar en valor tot allò que hem 
aconseguit amb els nostres recursos i la capacitat per 
a fer front els efectes d’una pandèmia mundial, actuant 
des de la prudència, la planificació i la projecció. És un 
concepte transversal que se sustenta en tres eixos bàsics: 
la convivència, el benestar social i el medi ambient.

Perquè ‘Enfortir Cornellà’ vol dir consolidar els 
fonaments d’una ciutat sensible al pensament ciutadà des 
de la convivència, la corresponsabilitat i el diàleg, perquè 
la ciutat som tots i totes, units en un projecte comú.

‘Enfortir Cornellà’ és, a més, la cohesió, la 
integració social, les oportunitats i l’equilibri per 
a afavorir el benestar individual i col·lectiu. Una 
ciutat amb respostes per als col·lectius més 
vulnerables i que combat les desigualtats.

I també ‘Enfortir Cornellà’ s’identifica amb una 
ciutat cada vegada més sostenible i respectuosa, en 
la qual el ciutadà és el protagonista de l’espai públic 
i on es genera un urbanisme social i equilibrat.

Tenim els recursos, la força, el talent i la capacitat 
d’abraçar el progrés, i fer-ho des del convenciment 
que entre totes i tots podrem ‘Enfortir Cornellà’.

L’alcalde
Antonio Balmón
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‘Enfortir Cornellà’ és el lema d’aquesta iniciativa  
que té com a objectiu reforçar lligams socials, 
fomentar el sentit identitari i mostrar l’orgull de veure 
com la ciutat ha progressat i avança fruit del treball 
comunitari i de col·laboració entre el Consistori,  
els agents socials, la ciutadania i totes les entitats  
i els col·lectius.

‘Enfortir Cornellà’ s’estén com un arbre amb 
branques sòlides i articulades a través de tres àmbits 
de referència: LA CONVIVÈNCIA, EL MEDI  
AMBIENT I EL BENESTAR SOCIAL. En tots 
tres podem trobar projectes transversals que 
empoderen les persones i s’articulen de manera 
heterogènia per no deixar ningú enrere.

ADN CORNELLÀ
La planificació pensada i executada en els 
darrers anys pel govern municipal, amb recursos 
propis, equipaments i serveis de nova creació, 
se suma a la participació del teixit associatiu 
del municipi per fer de Cornellà una ciutat de 
referència en l’àmit metropolità. La implicació de 
les associacions, de les entitats i de la societat 
civil són un dels motors principals de la localitat.

L’Ajuntament de Cornellà inicia  

una campanya per empoderar la 

ciutadania i posar en valor els projectes, 

equipaments i serveis posats en marxa 

en els darrers anys i que ens situen en 

un moment crucial per consolidar una 

ciutat més igualitària, solidària, resilient, 

cohesionada i sostenible.
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‘Enfortir Cornellà’ es una mirada optimista  

de la ciudad, pensada para impulsarla al futuro 

sin que nadie se quede atrás

‘ENFORTIR’  
EL BIENESTAR 
SOCIAL
Poner a las personas en el 
foco de todas las actuaciones 
y programas municipales, 
para no dejar a nadie atrás, es 
y ha sido una prioridad. Este 
objetivo se lleva a cabo a través 
de la Agenda Social y Urbana 
(ASUECO) que promueve 
proyectos para atender a los 
colectivos más desfavorecidos, 
proteger a la infancia, a las 
personas mayores y a las mujeres 
con la voluntad de hacer una 
ciudad más segura, cohesionada 
e inclusiva. Ejemplos de este 
músculo son, también, proyectos 
como la Botiga Solidaria, la 
Oficina Local de Vivienda o los 
Planes Locales de Ocupación.

‘ENFORTIR’ EL MEDIO AMBIENTE
Se han puesto en marcha actuaciones y proyectos que 
posicionan a la ciudad en un lugar destacado para poder hacer 
frente a la crisis climática. El proyecto Cornellà Natura (premiado 
internacionalmente) ha permitido la renaturalización de la 
ciudad. El objetivo principal es hacer de la ciudad un espacio 
más amable para el descanso y el paseo. Para ello, se llevan 
a cabo diferentes proyectos que giran entorno al fomento de 
la movilidad sostenible, la mejora de la calidad ambiental y la 
transformación urbana con más jardines y más espacios verdes. 

‘ENFORTIR 
CORNELLÀ’  

SE DESARROLLA  
A PARTIR DE  

3 EJES

1

2

‘ENFORTIR’ LA CONVIVENCIA
Con más de 200 entidades implicadas y que configuran una sociedad 
plural y con talento, Cornellà es una ciudad de progreso cultural y social 
sustentada por una sólida red de equipamientos y servicios municipales 
que han seguido ofreciendo actividad durante la crisis sanitaria  
y que son garantía para que todo el mundo tenga oportunidades 
de formación y de desarrollo personal. También se trabaja para 
mejorar la sensación de seguridad ciudadana, con la renovación  
de efectivos de la Guardia Urbana e incorporando nuevas figuras de  
prevención, como por ejemplo, los recién estrenados Serenos.

3



El Ayuntamiento de Cornellà ha hecho un importante 
esfuerzo en los últimos años para potenciar las 
políticas de seguridad y convivencia. Recientemente, 
se ha presentado la ampliación de la plantilla de 
la Guardia Urbana —que ha sumado 12 agentes 
nuevos— y se han dado a conocer dos nuevos 
vehículos eficientes para la flota de la policía local, 
además de la incorporación de un nuevo perro a 
la unidad canina. Estas novedades han permitido 
incorporar nuevos equipos de trabajo y reforzar 
algunos servicios de protección de la seguridad 
ciudadana. Para ello, este 2022 el presupuesto 

municipal destinado a la seguridad y a la Guardia 
Urbana ha aumentado un 35 % en comparación con 
el año pasado, con un un total de 1.349.575 euros. 

La principal novedad es que la Unidad de Seguridad 
Ciudadana (USC) ha pasado de uno a dos equipos 
operativos. La USC se creó en el año 2011 con el 
objetivo específico de actuar en el barrio de Sant 
Ildefons para reforzar la presencia policial en la calle y 
prevenir conductas incívicas. En ese momento, estaba 
formada por cuatro agentes y un cabo, que actuaban 
especialmente durante el turno de noche y el fin de 
semana. Ahora, con la ampliación, pasan a formar parte 
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REFUERZO DE LOS DISPOSITIVOS 
DE PROTECCIÓN DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA



de esta Unidad diez agentes, dos cabos y dos perros 
especializados con sus respectivos guías, que también 
son agentes del cuerpo. Las dos USC prestan servicio los 
siete días de la semana durante todo el año, ampliando 
sus objetivos a otras zonas de la ciudad, como zonas de 
ocio nocturno de viernes a domingo. También se han 
dispuesto nuevos recursos técnicos y equipamientos 
como vehículos, chalecos, escudos de protección, 
dispositivos de grabación audiovisual, drones o 
dispositivos electrónicos de control, entre otros. Todo ello 
para evitar conductas delictivas en la ciudad y mejorando 
la sensación de seguridad de la población local. 

A estas novedades también se le deben sumar 
las nuevas tecnologías que se han integrado en los 
mecanismos de trabajo del cuerpo de la policía local 
durante los últimos años. Sobretodo destaca la sala 
de control con videowall que coordina la atención 
sobre el terreno de los agentes. Allí se tiene acceso 
a las imágenes de 33 cámaras de videovigilancia 
dedicadas a la seguridad de las personas y al tráfico. 
Además, desde esta sala también se gestionan 
las alertas que llegan a través de la aplicación de 
Seguridad Ciudadana M7-Citizien Security. 
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Se suman 12 agentes, 1 perro policía más y 2 coches eficientes 

que se incorporan a la flota de vehículos



La Guardia Urbana de Cornellà lleva tiempo sumando 
efectivos y nuevas tecnologías para actualizar su 
servicio, adaptándose a las nuevas necesidades de 
la población. A parte de la contratación de nuevos 
policías y de la suma de vehículos, también se 
llevan a cabo otras medidas que ayudan a mejorar 
la sensación de seguridad. Un ejemplo es la 
iluminación de grandes avenidas para evitar zonas 
oscuras o la puesta en marcha de los SERENOS, para 
prevenir situaciones incívicas y de inseguridad. 

Los agentes cuentan con tecnologías de 
último modelo que les permiten estar conectados 
permanentemente y gravar todas sus actuaciones 
policiales. De esta manera, hay importantes 
novedades en el cuerpo de policía local que 
se resumen en los siguientes puntos:

DOS COCHES MÁS
En total, la USC podrá utilizar una furgoneta, 
dos motocicletas, un vehículo adaptado 
para llevar a los perros y dos coches SUV 
que permiten una actuación más ágil en 
determinadas calles. La rotulación se ha 
renovado para hacerlos más visibles y fácilmente 
identificables por parte de la ciudadanía. 
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REFUERZO DE LA UNIDAD 
DE GUARDIAS DE BARRIO
El dispositivo Guardia de Barrio, especializado 
en la atención de proximidad de la población y 
de los comercios, cuenta con un cabo y catorce 
agentes desde finales del año pasado. Son dos 
más que hasta ahora y actúan de lunes a viernes. 

El presupuesto municipal destinado 
a seguridad y a Guardia Urbana

aumenta un 35 % este 2022

La Unidad de Seguridad  
Ciudadana cuenta ya con  

una flota de 6 vehículos

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
APLICADAS A LA GUARDIA URBANA



UNIDAD DE CONVIVENCIA
La Unidad de Convivencia en este momento está 
formada por cuatro agentes, más un responsable. 
Se especializa en la resolución de conflictos, con 
especial atención en las problemáticas de las 
comunidades de vecinos. Esta Unidad se encarga 
del seguimiento de los casos de ocupaciones, 
inspecciones administrativas y la coordinación 
de la Guardia Urbana con otros departamentos 
municipales y de otras fuerzas de seguridad. 

UNIDAD CANINA
Se ha incorporado un nuevo perro especializado, 
con su guía correspondiente que también 
es un agente de la Guardia Urbana. En total, 
hay dos perros K-9 en la policía local que 
forman parte de la Unidad de Seguridad 
Ciudadana. Estos perros policías ayudan, 
entre otras cosas, a localizar drogas. 
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NUEVO SERVICIO ALBATROS
Otra novedad es el nuevo servicio ALBATROS, 
en el que un vehículo ocupado por un 
efectivo de Mossos y uno de Guardia Urbana 
patrullan conjuntamente con el objetivo 
principal de velar por la seguridad de las 
mujeres en el ámbito del ocio nocturno.

Se ha duplicado la Unidad de 
Seguridad Ciudadana y se han 

ampliado los efectivos de la Unidad de Guardias 

de Barrio y de la Unidad de Convivencia 
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SE REDUCEN LAS 
OCUPACIONES 
ILEGALES DE 
INMUEBLES 
Fruto de la colaboración ciudadana y de la intensificación de 
los dispositivos de seguridad por parte de la Guardia Urbana, 
las ocupaciones ilegales de inmuebles, por parte de mafias 
organizadas, se han reducido durante 2021 y en comparación 
con los datos registrados desde 2019 en nuestra ciudad.

En total, durante 2021 se produjeron 34 ocupaciones de 
viviendas en Cornellà (99 ocupaciones, en 2019 y 68, en 2020) y 
la policía local actuó en 61 intentos de ocupaciones.

Hay que tener en cuenta que, además de la suma de nuevos 
efectivos en el cuerpo de la Guardia Urbana, el Ayuntamiento de 
Cornellà también desarrolla una campaña informativa dirigida a 
la ciudadana pidiendo su colaboración para denunciar cualquier 
situación sospechosa de entrada de inmuebles.

MÁS 
SEGURIDAD 
CON LOS 
VEHÍCULOS DE  
MOVILIDAD 
PERSONAL
La seguridad viaria continúa aumentando 
en la ciudad durante el último año, entre 
otros aspectos, por el incremento de 
controles de seguridad relacionados 
con los Vehículos de Movilidad Personal 
(VMP). Durante 2021, la Guardia 
Urbana ha impuesto 630 sanciones, 
que representan un 20 % más en 
comparación con el año anterior.

La tipología de las multas continúa 
la tendencia habitual: no utilizar casco 
homologado (168), viajar más de una 
persona en un VMP (120), conducir 
usando otros dispositivos electrónicos 
(109) y circular VMP por las aceras (64).

En general, gracias a las campañas 
informativas y a los controles de seguridad, 
se han reducido todas estas infracciones. 

APP DE SEGURIDAD

 Rubió i Ors, 65
  93 377 14 15

GUARDIA URBANA DE CORNELLÀ



LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
COMENCEN LES JORNADES  

DE PORTES OBERTES 
Les escoles bressol municipals de 
Cornellà duen a terme entre el  
20 d’abril i el 3 de maig, les jornades 
de portes obertes per donar a 
conèixer el seu projecte i les 
seves instal·lacions de cara al curs 
vinent. Per organitzar les visites, 
cal demanar cita prèvia a partir del 
28 de març, trucant directament a 
cada centre, de 9.30 a 13 h o de 15 
a 17 h. Cal tenir en compte que les 
escoles romandran tancades entre 
l’11 i el 18 d’abril per vacances.

PREINSCRIPCIONS  
DEL 4 AL 13 DE MAIG
Els tràmits de preinscripció de les 
escoles bressol municipals es podran 
desenvolupar de dues maneres: en 
línia, entre el 4 i el 10 de maig de 
2022, o presencialment, els dies 10, 
11, 12 i 13 de maig de 2022. Quan 
s’obri el termini, a la web de Tràmits 
de l’Ajuntament de Cornellà podreu 
trobar detalls del procés a seguir 
i de la documentació necessària. 
Recordeu que també podeu demanar, 

en el cas que us correspongui, la 
tarifació social d’aquest servei.

L’Ajuntament de Cornellà posa a 
disposició de les famílies de la ciutat 
vuit escoles bressol municipals, per 
acollir i educar els seus fills i filles 
entre els 0 i els 3 anys abans de 
l’escolarització obligatòria als centres 
d’educació infantil i primària. Aquests 
serveis s’adrecen, preferentment, 
a les famílies treballadores de la 
ciutat i depenen del Departament 
d’Educació de l’Ajuntament.
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També podeu conèixer 
les 8 escoles bressol 
municipals a través del 
canal de Youtube de 
l’Ajuntament de Cornellà

PREINSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ 
DE SOL·LICITUDS: 
DEPARTAMENT DE CULTURA (c/ Mossèn 
Jacint Verdaguer 16-18, bxs. int.): 
· 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 i 25 de maig, de 10 a 14 h
· 17, 19, 23 i 25 també de 15.30 a 18.30 h

TELEMÀTIC: al mail emusica@aj-cornella.
cat, indicant a l’assumpte: sol·licitud, escola 
música, nom de l’alumne/a + curs

PRESENCIAL: amb cita prèvia a:  
http://citaprevia.cornella.cat/ o  
al mail emusica@aj-cornella.cat

SORTEIG DE LLENGUATGE MUSICAL:  
26 de maig, a les 15.30 h / 
PUBLICACIÓ LLISTES D’ADMESOS 
A LLENGUATGE MUSICAL: 27 de 
maig (web de l’EMM) / TERMINI DE 
RECLAMACIONS: 30 i 31 de maig i 
1 de juny (al servei d’administració 
de l’EMM amb cita prèvia o per 
telèfon) / PUBLICACIÓ LLISTES 
DEFINITIVES: 3 de juny (web EMM)

SORTEIG D’ELECCIÓ 
D’INSTRUMENT: 7 de juny, a les 
15.30 h / PUBLICACIÓ LLISTES 
D’ADMESOS D’INSTRUMENT: 8 de 
juny (web de l’EMM) / TERMINI DE 
RECLAMACIONS: 9, 10 i 13 de juny 
(al servei d’administració de l’EMM 
amb cita prèvia o per telèfon) / 
PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES:  
14 de juny (web de l’EMM) / 
PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA I LLISTA
D’ESPERA: 14 de juny (web de l’EMM)

PERÍODE DE PRESENTACIÓ 
DE MATRÍCULA: 
DEPARTAMENT DE CULTURA 
(c/ Mossèn Jacint Verdaguer 
16-18, bxs. int.): 
· 15, 16, 20 i 21 de juny,  
de 10 a 14 h i de 15.30 a 18 h

TELEMÀTIC: al mail  
emusica@aj-cornella.cat,  
indicant a l’assumpte: número 
d’expedient, curs assignat 
i nom de l’alumne/a

PRESENCIAL: amb cita prèvia  
(veure apartat de Preinscripció) 

Nota: Tant en el cas de les 
matriculacions presencials com 
telemàtiques, si en els dies indicats 
no s’ha rebut la documentació 
s’entendrà que es renuncia a la plaça.



ESTA PRIMAVERA SE INTENSIFICAN 
LAS ACTIVIDADES EN LA CALLE
El Ayuntamiento de Cornellà 
impulsa la recuperación de las 
calles de la ciudad como espacio 
para celebraciones ciudadanas y 
populares con diversos programas  
y actividades de carácter cultural,  
deportivo o familiar. 

Algunas de estas actividades se 
desarrollarán en las calles cortadas 
con motivo del programa “Fines de 
semana sin coches”, que restringe 

el tráfico en una veintena de calles 
de la ciudad para aprovechar estos 
espacios a favor del ocio de los 
vecinos y vecinas y como medida de 
pacificación del tráfico, que se vincula 
a la estrategia municipal Cornellà 
Natura. Asimismo, se integran en 
esta programación de actividades 
en las calles otras celebraciones 
específicas, como el calendario de 
pacificación de grandes avenidas. 

El Consistorio busca 
pacificar la ciudad a través de la 
reurbanización de grandes vías 
para dar prioridad a los peatones, 
a los espacios de descanso en 
la vía pública y a los grandes 
jardines. El objetivo sigue siendo 
el mismo: reducir la presencia 
de vehículos y favorecer la 
cohesión social a través de 
diferentes actividades en la calle. 

El espacio público se pone al servicio de la 

ciudadanía, especialmente en aquellas calles 

cortadas al tráfico durante los fines de semana 

ACTIVIDADES DE ‘FINES 
DE SEMANA SIN COCHES’
DOMINGO 24 DE ABRIL, DURANTE LA MAÑANA

 Calle Miranda (la Gavarra)
JUEGOS DEL TRICICLO

 Calle Màlaga (el Pedró)
TALLER DE CIRCO 

 Calle Baltasar Oriol (Almeda)
CIRCUITO DE MOVILIDAD

DOMINGO 8 DE MAYO, DURANTE LA MAÑANA
 Pasaje Sant Lluís (Centre-Riera)

CIRCUITO DE MOVILIDAD

 Calle Camèlies (Sant Ildefons)
ACTIVIDADES DE ESPORT SALUT

 Calle Baltasar Oriol (Almeda)
JUEGOS DEL TRICICLO

DOMINGO 15 DE MAYO, DURANTE LA MAÑANA
 Calle Camèlies (Sant Ildefons)

JUEGOS DEL TRICICLO

 Calle Màlaga (el Pedró)
TALLER CORNELLÀ HUMANA

 Calle Baltasar Oriol (Almeda)
ACTIVIDADES DE ESPORT SALUT

ACTIVIDADES DE 
‘PACIFICACIÓN 
DE GRANDES 
AVENIDAS’
SÁBADO 30 DE ABRIL, 
EN LA CARRETERA DE 
ESPLUGUES (MAÑANA)
Exposición de autobuses centenarios 
de TMB, circuitos de movilidad, 
espectáculos de movilidad de 
época, talleres creativos, etc.

DOMINGO 1 DE MAYO, 
EN LA AVENIDA DE SANT 
ILDEFONS (MAÑANA)
Celebración del Día de la Danza.
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YA ESTÁN INSTALADOS LOS  
1.500 NUEVOS CONTENEDORES

A parte de renovar los ya existentes —que estaban 
bastante deteriorados por el paso del tiempo y por 
el uso—, el objetivo de los nuevos contenedores 
es reducir la generación de residuos, mejorar la 
calidad de los materiales reciclados e incrementar 
los porcentajes actuales de recogida selectiva 
para adecuarse a la normativa europea. 

El pasado 28 de marzo comenzó 
la colocación de los nuevos 
contenedores en todos los barrios. 

LAS REJAS
Los contenedores tienen rejas 
adaptadas al tamaño de los 
residuos correspondientes. 
Así, se evita la introducción 
de los impropios.

¿CÓMO FUNCIONAN?

Hay que pulsar el 
botón y esperar que 
se active la luz verde.

Abrimos la tapa 
del contenedor 
accionando el pedal.2
Introducimos los 
residuos a través 
de la reja.

POR FASES
• Entre marzo y abril se han colocado 

los nuevos contenedores.

• Este verano se activará el cierre 
electrónico para los comercios.

• Durante el último trimestre de 2023 se activará 
el cierre electrónico para todas las viviendas. 

60 %

1

3



ELS PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ 
POSEN EN VALOR EL TALENT  
I EL PROGRÉS SOCIAL

PREMI D’HUMANITATS

Núria González Cuesta. És una exalumna de l’Institut 
Francesc Macià, que ha dissenyat un programa 
informàtic que pot identificar si una lesió de la pell 
és melanoma o no, amb una precisió del 94 %. 

Escola Anselm Clavé. És una de les escoles 
més antiga del municipi i enguany celebra 
el seu centenari. La seva creació va ser fruit 
de la necessitat de places escolars en un 
moment d’explosió demogràfica arran del 
desenvolupament de la indústria local. 

PREMI D’ACCIÓ CÍVICA

Emilio Gómez Pérez. Nascut a Cornellà, rep  
aquest premi com a fundador i president de la  
Societat Musical la Unió. L’entitat té presència 
en les activitats culturals i musicals de 
Cornellà des de fa més de 30 anys.

Associació Botiga Solidària de Cornellà. Neix 
fruit de l’esforç de diferents entitats i associacions i 
de l’Ajuntament per crear un recurs de distribució 
d’aliments que dignifiqui i faci equitativa la resposta 
a les persones en situació de vulnerabilitat.

El 29 d’abril, a les 20 h, a L’Auditori de Cornellà, se celebrarà la gala del lliurament dels Premis Ciutat de Cornellà 2022. 
Són un reconeixement públic, de caràcter biennal —tot i que en aquest cas, aquesta edició s’ha retardat un any per la 
pandèmia—, a persones, entitats i empreses locals que contribueixen amb la seva tasca diària a la llibertat, la igualtat, la 
solidaritat, el progrés i/o el civisme de la nostra ciutat. Aquesta és la dotzena edició de la convocatòria i els guanyadors, 
proposats per la ciutadania, han estat els millors valorats per part del jurat, per la seva trajectòria professional o vital. 

Aquesta és la relació de premiats d’enguany:
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Lliurament dels guardons, 
durant la darrera edició dels 
Premis Ciutat de Cornellà.



CORNELLÀ INFORMA / SOCIETAT / Pàgina 15

PREMI D’ECONOMIA

Matías Polo Palau. Emprenedor i fundador 
del Club Delfos, el març de 1982. Són 40 anys 
de vida empresarial, amb una perspectiva de 
futur de millora i d’aportació al teixit econòmic, 
esportiu i social de Cornellà i del Baix Llobregat.

Forn de Pa Massana. És un negoci familiar, establert 
a la nostra ciutat des de fa 90 anys, dedicat a 
l’elaboració i venda de pa. Actualment, és la 4a 
generació d’aquesta nissaga d’artesans forners qui 
encapçala el projecte, amb la Magda i el Francesc.

PREMI ESPECIAL CIUTAT DE CORNELLÀ

Carol Rodríguez Colás, Marina Rodríguez Colás  
i Eva Murgui. Les tres creadores de la pel·lícula  
“Chavalas” han donat ressò a la ciutat de 
Cornellà a través de la seva obra.

Fundació Privada per a la Recerca i Docència 
Sant Joan de Déu. La Fundació de Recerca Sant 
Joan de Déu és una entitat creada el 2002 per 
donar cobertura a l’activitat d’investigació que es 
realitza, tant en l’àmbit biomèdic com en el social, 
a l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, al 
Parc Sanitari San Joan de Déu i a altres centres.

Laurà Palmer, Premi d’Honor Ciutat de Cornellà

Més informació a:  
www.cornella.cat/ca/viure-a-cornella/participacio-i-defensa-de-la-ciutadania/premis-ciutat-de-cornella

Laureà Palmer Juan. Home de teatre i gestor 
cultural reconegut, que ha contribuït al llarg de la 
seva dilatada carrera professional i personal a renovar 
i a vertebrar el paisatge cultural de Cornellà. Va ser 
director de L’Auditori de Cornellà durant 24 anys i 
un dels membres fundadors de la companyia Els 
Comediants. També ha treballat amb Els Joglars i ha 
estat educador teatral i promotor cultural a diferents 
associacions i institucions amb què ha col·laborat.

Col·lectiu de Serveis Essencials COVID-19 de Cornellà.  
La crisi pandèmica ha motivat la implicació de  
diferents col·lectius professionals i socials, des del  
sector de la salut, passant per Serveis Socials, 
empreses de lliurament de productes i societat 
civil. El reconeixement i conclusió d’aquesta 
etapa reforça la col·laboració social. 

PREMI D’HONOR CIUTAT DE CORNELLÀ

Col·lectiu de Serveis Essencials COVID-19 de Cornellà,  
Premi d’Honor Ciutat de Cornellà
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A partir d’aquest mes d’abril, les nenes i els nens 
de 3r i de 5è de primària de l’escola Torre de la 
Miranda s’implicaran en el desenvolupament de nous 
projectes educatius personalitzats que han estat 
pensats i codissenyats entre els docents del centre 
i l’equip del Citilab en el marc del projecte EduLab 
a les escoles. Aquests projectes han estat ideats de 
manera col·laborativa per part dels professionals 
de les dues entitats amb la finalitat de fomentar 
un multiaprenentatge que sigui enriquidor per a 
l’alumnat. El reciclatge (les 3R: reduir, reutilitzar i 
reciclar) i les matemàtiques són les temàtiques 
educatives curriculars que l’escola ha considerat 
adequades per treballar a través de la programació. 

D’aquesta manera, es familiaritzaran amb la 
programació i desenvoluparan el pensament 
computacional i, a la vegada, crearan un projecte 
que permetrà que assoleixin els continguts 
d’una temàtica educativa rellevant.

EL CITILAB I L’ESCOLA TORRE  
DE LA MIRANDA IMPULSEN  
NOUS PROJECTES EDUCATIUS 

EL SÍNDIC DE GREUGES PRESENTA AL PLE EL SEU INFORME ANUAL 

El 4 d’abril va tenir lloc un Ple 
Extraordinari per presentar 
la memòria corresponent a 
l’activitat de l’Oficina del Síndic 
de Greuges de Cornellà durant 
l’any 2021. L’informe recull que 
l’Oficina va tramitar un total de 
cent vuitanta-quatre queixes, 
seixanta-una consultes i vuit 

iniciatives d’ofici. El gruix més 
important de les actuacions 
es refereix a l’apartat de 
serveis a les persones, set de 
cada 10 actuacions formen 
part d’aquesta secció. 

El Síndic, Joan Barrera, ha 
destacat que un dels temes més 
rellevants ha estat l’impacte de la 

bretxa digital entre els joves en 
situació de vulnerabilitat, afectant 
els seus estudis i el seu dret a 
l’accés a l’educació. En aquesta 
línia, el Defensor ha sol·licitat 
que Internet es consideri un 
subministrament bàsic, com ja 
ho són el gas, la llum i l’aigua. 

PER A MÉS INFORMACIÓ:
 Centre Cultural Joan N. 
García-Nieto. Mossèn 
Andreu, 13-19, 3a planta

  93 376 98 94 / 900 70 40 70
  sindicdegreuges@aj-cornella.cat

 www.citilab.eu



CORNELLÀ DESPLEGA LA  
SEVA SOLIDARITAT A FAVOR  
DEL POBLE D’UCRAÏNA

La nostra localitat s’ha sumat a les iniciatives solidàries  
a favor d’Ucraïna i de rebuig a la invasió russa. A banda  
de l’adhesió de Cornellà a la “Declaració del Fons Català de  
Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d’alcaldes i 
d’alcaldesses per la Pau de Catalunya sobre el conflicte  
a Ucraïna” i d’iniciatives de recollida humanitària 
impulsada per diferents ONG, l’Ajuntament de  
Cornellà promou la solidaritat ciutadana.

El Consistori ha habilitat el correu electrònic 
solidaritatucraina@aj-cornella.cat per resoldre 
dubtes relacionats amb les campanyes humanitàries 
i per recollir iniciatives solidàries relacionades 
amb la mateixa causa i impulsades per diferents 
entitats, associacions o persones anònimes. 

A més, el 3 d’abril, es va organitzar una Gala Benèfica 
a L’Auditori de Cornellà per recollir fons econòmics per a 
la posterior compra de productes de necessitat per al país 
envaït. “Ballem per Ucraïna” va ser un espectacle de dansa 
amb l’objectiu de recaptar el màxim de diners tant per 
la venda d’entrades com a través de donatius a la Fila 0.

A més d’aquestes iniciatives locals, des de  
la Generalitat de Catalunya s’ha creat l’espai web  
ucraina.gencat.cat per canalitzar i donar informació a les 
persones refugiades, a les persones que volen donar-los 
suport i a les empreses afectades per la crisi humanitària, 
econòmica i social del conflicte d’Ucraïna. 
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CONTINUA EL CICLE DE CONFERÈNCIES
‘REFLEXIONS DE CIUTAT’
L’objectiu d’aquest cicle, impulsat 
per l’Ajuntament de Cornellà, 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. Per assistir a 
qualsevol d’elles, és necessària 
inscripció prèvia a través de 
l’adreça asueco@aj-cornella.cat

PROPERES CITES:

DIJOUS 21 D’ABRIL 
‘LES CIUTATS, CANVI 
CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT’

 Auditori de Sant Ildefons  19 h
Cori Calero, periodista 
especialitzada en crisi climàtica.

DIJOUS 19 DE MAIG 
‘TECNOLOGIA I URBANISME: 
LA CIUTAT DE FUTUR’

 Auditori de Sant Ildefons  19 h
Maria Rubert De Ventós, 
catedràtica d’urbanisme i 
docent de l’Escola Superior 
d’Arquitectura de Barcelona.



 Biblioteca Central

DIVENDRES 22 D’ABRIL  18 h
VA DE CONTES: SANT JORDI ESTÀ EN PERILL
Els herois estan revolucionats! Com és que Sant Jordi 
té una Diada i ells no? No és prou important despertar 
una princesa, salvar una nena de les urpes d’un llop 
o rescatar les teves filles del ventre d’una bèstia?

 Biblioteca Marta Mata

DIJOUS 21 D’ABRIL  19 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: ‘SERÁ NUESTRO 
SECRETO’, D’EMPAR FERNÁNDEZ
Presentació de la darrera novel·la d‘aquesta autora 
cornellanenca sobre la desaparició d’una tímida 
adolescent de catorze anys, que causa una extrema 
commoció que farà tremolar les bases del seu món.

DIMECRES 27 D’ABRIL  18 h
CREA…ACCIÓ!: ‘MENJACABÒRIES’
Taller per elaborar el vostre ninotet “menjacabòries” per aconseguir 
fer desaparèixer els neguits mentre dormiu plàcidament.

Durant el mes d’abril, Cornellà és més que mai la 
‘Ciutat de la Lectura’. Presentacions de llibres d’autors 
i concursos literaris, hores del conte, exposicions i 
espectacles diversos per promoure, al voltant de la 
Diada de Sant Jordi, la lectura i subratllar-ne el valor  
en la dinamització cultural i educativa de la ciutat. 
A continuació, presentem les activitats més destacades 
dels pròxims dies. La majoria es porten a terme en 
equipaments de la Xarxa de Biblioteques de Cornellà. 
Podeu consultar el detall de l’agenda a través de 
biblioteques.cornella.cat/agenda

ABRIL VE 
CARREGAT  
DE LLIBRES I  
DE LECTURES 
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 Biblioteca Sant Ildefons

DEL 19 AL 22 D’ABRIL
‘CURS INTENS DE RELAT BREU’
Curs breu per descobrir els elements 
bàsics per crear un relat, fent especial 
èmfasi en la construcció dels personatges.

DISSABTE 30 D’ABRIL  11 h
DISSABTES FAMILIARS: ‘DINS DEL COR’
Quan surt el sol tenim la roba al balcó 
per tal que s’eixugui amb el vent suau.

ALTRES ACTIVITATS DE SANT JORDI

DISSABTE 23 D’ABRIL  El Castell 

 12 h
‘LA DIVERTIDA HISTÒRIA DEL CAVALLER JORDI’
Espectacle de titelles.

 19 h
‘POETES – ELLES TENEN LA PARAULA’
Recital de poetes clàssiques catalanes.
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Concerts de música clàssica, revivals de música, teatre i 
activitats per gaudir a l’aire lliure de la ciutat són algunes 
de les propostes de l’oferta cultural per als propers dies.

Si no us voleu perdre cap d’aquestes propostes, 
podeu subscriure-us al butlletí del Què Fer a Cornellà 
o descarregar-vos l’APP gratuïta des d’aquest QR. 

AQUÍ TROBAREU QUÈ FER A CORNELLÀ 
DURANT EL PROPER MES!

 www.queferacornella.cat

DISSABTE 23 D’ABRIL
CONCERT DE  
SANT JORDI’22

 L’Auditori  20 h  25 €
Amb l’orquestra Simfònica 
Sant Cugat.

DISSABTE 7 DE MAIG
TRIBUT A THE BEATLES

 L’Auditori  20 h  28 €

DIVENDRES 13 DE MAIG
CONCERT NÚM. 1 PER 
A PIANO I ORQUESTRA 
DE CHOPIN

 L’Auditori  20 h  18 €
CICLE EMERGENT / Amb 
l’Orquestra de Cambra de 
Sant Cugat i el cornellanenc 
Miquel Gusi al piano.

DISSABTE 14 DE MAIG
ISRAEL FERNÁNDEZ I 
DIEGO DEL MORAO

 L’Auditori  20 h  28 €
Concert del Festival d’Art 
Flamenc de Catalunya.

MÚSICA 
DIUMENGE 24 D’ABRIL

BIRNAM
 Sala Ramon Romagosa  
 19 h  10,75 €

Amb Lluís Soler.

FEÍSIMA ENFERMEDAD 
Y MUY TRISTE MUERTE 
DE LA REINA ISABEL I

 L’Auditori 
 19 h  
 25 €

L’obra 
plasma 
els últims 
moments 
de la reina.

TEATRE

DIUMENGE 8 DE MAIG
LE VOYAGE

 Sala Ramon Romagosa  
 12 h  5,40 €

TEATRE / La vida quotidiana 
d’un pallasso. 

ESPECTACLES 
FAMILIARS

DIUMENGE 1 DE MAIG
ITINERARI DEL 
MOVIMENT OBRER A 
CORNELLÀ (1962-1977) 

 Punt de trobada: Pisos Montesa  
 11 h

Cal inscripció prèvia a 
patrimonireserves@aj-cornella.cat

ITINERARIS

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

VENDA D’ENTRADES

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

 Consulteu les webs per a descomptes especials i abonaments
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EL 24 D’ABRIL, JORDIADA 
AL PARC DEL CANAL  
DE LA INFANTA

CERCAVILA DES DE LA 
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Aquest any, la Cercavila sortirà a les 10.30 h des de la plaça de l’Església i fins  
al parc del Canal de la Infanta amb la participació de Trabucaires de Cornellà,  
Xaranga Sarau, Diablets de Cua del Foment de Cultura Popular, Diablets Petits  
de Cornellà, Ball de Diables Infantil de l’ASC, Tam Tam Llops, Diables,  
dracs i tabals de la Colla Cua de Drac del Foment de Cultura Popular,  
Drac Cornut de Diables de Cornellà, L’Enforcat de l’ASC, Lakolla Martinet  
i Gegants i capgrossos de Cornellà. 

Cornellà tornarà a viure aquesta jornada lúdica  
i festiva de cultura popular catalana amb la 
implicació d’entitats, associacions i col·lectius locals 

Podeu consultar la programació sencera de  
la Jordiada a https://agenda.cornella.cat



CULTURA 
TRADICIONAL
Gegants, capgrossos, castellers, 
sardanes, corals, tabalers, mostra de 
puntes de coixí, parades d’artesania…
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LA FESTA S’HA TRASLLADAT 
AL PARC DEL CANAL DE LA 
INFANTA PER LES OBRES  
QUE S’ESTAN DUENT A TERME 
AL PARC DE CAN MERCADER

LA JORDIADA ÉS, SOBRETOT, 
PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA.  
UN DINAR POPULAR ENLLAÇA  
LES ACTIVITATS DE MATÍ  
AMB LES DE LA TARDA

PARADES DE 
LLIBRES I ALTRES 
ACTIVITATS
Durant la festa al parc del Canal 
de la Infanta, hi haurà parades de 
llibres i de roses, així com jocs i 
activitats per a tota la família. 

LA LLEGENDA DE SANT JORDI 
AL CANAL DE LA INFANTA
Aquest any, la representació de la llegenda de Sant 
Jordi es trasllada al parc del Canal de la Infanta, amb 
la presència estel·lar d’un dels dracs de Foment de 
Cultura Popular de Cornellà. És una activitat per a tota 
la família, en dues sessions: a les 12 h i a les 13 h.

MONGETADA 
POPULAR
14 h. Com és habitual, amb la 
col·laboració de Cornellà Compra 
a Casa, s’organitza una mongetada 
popular. Es recomana comprar 
el tiquet de manera anticipada 
(consulteu el Facebook de la Jordiada). 
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Cornellà, seu de la nova edició 
del Dansa Metropolitana

La cursa de la Dona va omplir 
els carrers de la ciutat

Èxit de públic al Festival  
de Música per la Igualtat

El carrer de la Miranda 
recupera les activitats a 
l’aire lliure els ‘Caps de 
setmana sense cotxes’

Celebració de la festa de  
la Cornèlia a la plaça  
de la Sardana

Grans i petits van gaudir  
de la Festa del Riu
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NOVA PROGRAMACIÓ  
DE PRIMAVERA DEL  
‘VINE A FER ESPORT SALUT’

L’Ajuntament de Cornellà posa en 
marxa la nova programació del 
“Vine a fer esport salut”. Són més 
de 200 activitats cada trimestre, 
que busquen fomentar la pràctica 

d’activitat física saludable a 
Cornellà, oferir una possibilitat 
d’activitat física saludable a tots 
els col·lectius, utilitzar l’activitat 
física com a eina de millora 

de relació social i educativa, i 
aconseguir que tot ciutadà tingui 
oferta d’activitat al seu barri, com 
a mínim, un cop a la setmana.

TOTS ELS DILLUNS: 
‘ÀNIM 10’

 Can Mercader 
 9.30 h (Grup A)
 11 h (Grup B)

TOTS ELS DIMECRES: 
‘ÀNIM 10’

 Can Mercader 
 9.30 h (Grup A)
 11 h (Grup B)

‘PASSOS A MILS’
 Can Mercader  16.30 h

‘PASSOS A MILS’
 CAP Gavarra  18 h

ENTRENAMENT 
CORRESOLID@RIS

 Can Mercader  19.15 h

TOTS ELS DIVENDRES: 
‘PASSOS A MILS’

 CAP Sant Ildefons  9 h

‘PASSOS A MILS’
 CAP Martí i Julià  
 10.30 h

TOTS ELS DISSABTES: 
‘MASTERCLASS 
SALUDABLE’

 Can Mercader  11 h

PROGRAMACIÓ REGULAR ABRIL-JUNY’22:

EDICTE: El Ple de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, en sessió 
celebrada el dia 30 de març de 2022 
va acordar entre d’altres, aprovar 
inicialment el projecte d’obres següent:

“Obres nou gimnàs amb vestuaris 
i porxos d’accés a l’Escola Mossèn 
Jacint Verdaguer” amb un pressupost 
estimat de 958.339,52€ (IVA no 
inclòs) i 1.159.590,82€ (IVA inclòs).

Sotmetre l’aprovació de l’esmentat 
projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, pel període de trenta 
dies, així com al Butlletí d’Informació 

Municipal i al Tauler d’Anuncis de la 
Corporació, per tal que les persones 
que es considerin interessades puguin 
efectuar les al·legacions, reclamacions i/o 
suggeriments que estimin convenients.

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

Cornellà de Llobregat, 1 d’abril de 2022.
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Ante las informaciones tergiversadas sobre el Grupo Municipal  
Podemos Cornellà y las falsas acusaciones vertidas contra 
nuestro partido tanto a nivel municipal como autonómico, 
queremos aclarar lo siguiente: 

- Que la regidora expulsada del partido, lo ha sido por 
resolución de la Comisión de Garantías Democráticas estatal 
de Podemos, por infracciones a nivel interno muy graves. 

- Que ni Podemos Cornellá ni Podem Catalunya tienen 
competencia para expulsar a ningún cargo público. En caso de 
detección de vulneración del Código ético y de los Reglamentos 
del partido, como en cualquier otra formación, se produce un 
proceso interno que genera una serie de sanciones dependiendo 
de la gravedad de los hechos. En el caso de la regidora Elisabet 
García Petit, ese proceso interno se ha resuelto con la expulsión. 
Por nuestra parte, respetamos esa decisión como hemos 
hecho siempre y en todos los procedimientos resueltos por  
la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos.

- Que cualquier otra versión o información sobre este 
caso solo tiene la finalidad de dañar al partido y buscar el 
interés particular. 

- Este proceso interno no tiene nada que ver con las 
relaciones entre Podemos Cornellá y otros partidos políticos  
del municipio, ni con espacios de unidad de la izquierda. 

Desde Podemos Cornellá seguiremos trabajando para 
intentar mejorar la vida de la gente, e impulsar las medidas 
propuestas y trabajadas desde nuestra formación en ese 
sentido, como la aprobación después de semanas de intensa 
negociación en el seno del Gobierno, de un nuevo paquete de 
medidas para proteger a la gente frente a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

Las opciones para superar esta crisis podrían haber sido las 
aplicadas en 2008 basadas en austeridad y recortes, pero desde 
Unidas Podemos hemos apostado por el nuevo Escudo social y 
verde que proteja a las familias de las consecuencias de la crisis. 

Hemos acordado medidas como la limitación de los precios 
del alquiler, la introducción del cheque ayuda para familias que 
perciben el Ingreso Mínimo Vital para poder hacer frente a la 
subida de la electricidad y de los productos de consumo, bajada 
del precio de la gasolina, y ayudas directas a los transportistas 
y el sector primario, y también extensión de los ERTE, entre otras. 

Tenemos que aprovechar lo logrado en el Consejo 
Europeo para bajar la factura de la luz a costa de los beneficios 
multimillonarios e inmerecidos de las empresas energéticas. 
Necesitamos que las medidas contra la crisis se financien en 
base a que los que más tienen, paguen lo que les corresponde y 
que la carga no caiga siempre sobre las espaldas de las familias  
y la gente trabajadora. Todo esto solo lo podremos conseguir 
con la fuerza de los votos y el trabajo de base en contacto 
con la ciudadanía organizada y los Movimientos Sociales. 

cornelladellobregat@circulospodemos.info

La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de 2021, 
constituyó un superávit de más de 18 millones de euros. 
Aún seguimos con la regla de gasto suspendidas por parte 
del Gobierno con motivo de la pandemia. Esta flexibilidad 
fiscal permite a las administraciones impulsar la recuperación 
económica y poder usar el superávit para inversiones, rebajas 
fiscales o ayudas, como así lo solicitamos desde el Grupo 
Municipal de Ciutadans en el actual contexto de inflación del 
9,8%, para poder ayudar a las empresas, comercios, autónomos 
y familias cornellanenses, pero la decisión política de PSC y En 
Comú fue dedicar íntegramente este superávit de 18.121.500€ 
a amortizar la deuda de la empresa pública Procornellà.

En la parte de control, votamos a favor de reconocer los 
derechos de las personas trans y conmemorar el Día de la 
Visibilidad Trans. También dimos apoyo a la otra moción 
presentada por ERC de crear un Código Ético. Para Ciutadans 
la actividad pública no es una actividad cualquiera y lleva 
aparejada una exigencia de integridad y proceder ético 
singular, por eso apoyamos cualquier iniciativa que permita 
implementar políticas efectivas para promover los principios 
de integridad, transparencia y responsabilidad, entre otros.

Ciutadans presentó dos mociones, la primera de ellas 
para instalar radares informativos para Vehículos de Movilidad 
Personal (VMP). Los VMP son un medio de transporte que 
ha venido para quedarse. Los radares informativos son una 
medida útil, gráfica y dinámica para formar y concienciar 
el uso correcto. El objetivo es velar por la seguridad de los 
peatones y de los conductores de VMP, resolver problemas de 
convivencia en el espacio público y fomentar una movilidad 
sostenible y segura. El equipo de gobierno, PSC y En Comú, 
votó en contra. Mientras ellos apuestan por la sanción, 
nosotros queremos reforzar la vía pedagógica.

La otra moción era una iniciativa para que los contribuyentes 
de Cornellá pudieran realizar el pago de tributos, impuestos, 
tasas y sanciones al Ayuntamiento mediante sistema de 
pago de Bizum. La administración local debe avanzar en 
la transformación digital y tecnológica, adaptándose a las 
nuevas herramientas que van surgiendo y que tienen un uso 
generalizado, así como, ofrecer a los contribuyentes mayores 
facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
PSC y En Comú también votaron en contra de esta propuesta 
alegando que ahora mismo lo ven un problema. Sin embargo, 
la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Barcelona 
aprobó por unanimidad esta misma propuesta para ponerla en 
marcha en 2023. Donde ellos ven un problema, Cs vemos una 
oportunidad para modernizar la administración. 

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.

SOBRE EL RESPETO AL CÓDIGO 
ÉTICO VOTADO ENTRE TODAS 18.121.500€

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s

MARI CARMEN LÓPEZ 
Grup Municipal  
de Podemos
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El mes de març es van començar a instal·lar els nous 
contenidors de recollida selectiva de residus a la ciutat. 
Segons el contracte adjudicat a Fomento de Construcciones 
i Contratas (FCC), haurien d’haver-se instal·lat a finals de 
l’any passat. I era urgent fer-ho perquè els actuals havien 
quedat obsolets i no complien amb els requisits mínims 
de funcionalitat, seguretat i salubritat, situació que es veia 
agreujada pel fet que la freqüència de recollida selectiva  
de residus no era l’adequada.

El contracte amb FCC inclou la neteja viària, el 
manteniment del clavegueram i la recollida selectiva de 
residus, el seu cost és d’11M€ anuals, el més elevat de la 
ciutat. Es va iniciar l’1 de juliol del 2021 i està estipulat que, 
des d’aquesta data, FCC havia d’ampliar la freqüència de 
la neteja viària i fer-la amb més profunditat, realitzar la 
recollida de mobles vells i voluminosos a domicili, disposar 
dels nous vehicles en un màxim de 6 mesos i canviar tots 
els contenidors de recollida selectiva de residus a finals del 
2021, entre d’altres.

A més, entre les obligacions de FCC, hi ha la de disposar 
dels espais necessaris per a realitzar les operacions 
d’emmagatzematge i muntatge de les noves unitats de 
contenidors i d’acumulació de les unitats substituïdes; però 
hem constatat que, aquest espai, l’ha facilitat l’Ajuntament a 
la zona de “La Caldereria”. No sabem si aquesta empresa està 
pagant un lloguer per fer ús d’aquest espai, o si s’ha establert 
alguna contraprestació o reducció en l’import estipulat per 
aquest servei. Si no és així, no s’estan complint les condicions 
del contracte i estem finançant una prestació que no pertoca.

En reiterades ocasions des d’Esquerra Republicana 
de Cornellà hem denunciat les males condicions dels 
contenidors, així com la necessitat d’incrementar la 
freqüència de la recollida d’escombraries i de la neteja viària. 
Al març del 2017 vam presentar una moció per auditar el 
servei de recollida d’escombraries ja que eren evidents 
les necessitats de millora del servei i era qüestionable que 
s’estigués complint adequadament el contracte. La moció 
no es va aprovar, i el PSC va al·legar que ja s’estava donant 
compliment, quan cada dia hi havia múltiples evidències 
que demostraven el contrari.

Tot i que s’han pogut observar millores en la neteja 
viària i que la recollida selectiva de residus es realitza amb 
més freqüència, continuen havent-hi mancances en el 
servei. Com a oposició, una de les nostres tasques és la de 
fiscalitzar l’actuació de l’equip de govern, i en aquest cas, hem 
demanat que l’Ajuntament interposi una demanda a FCC 
pels danys i perjudicis ocasionats per aquests incompliments, 
ja que, qui acaba pagant les conseqüències del retard en la 
instal·lació dels contenidors, és la ciutadania, que pateix els 
inconvenients d’un servei que no és de qualitat.

Disfrutemos de las calles. Paseemos por ellas, con el ánimo 
de retomar el contacto con los demás, con familiares, con 
amistades o vecinas y vecinos. Ya sea por la necesidad 
de recuperar emociones demasiado tiempo limitadas o 
simplemente por el placer de callejear, aprovechando 
la llegada de la primavera. La ciudad nos brinda además 
múltiples colores en espacios naturales, con la explosión 
de las flores en los árboles y parques que encontramos en 
nuestras vías y paisaje. 

Cornellà ofrece, además, numerosas y diversas posibilidades 
para encontrar actividades donde compartir nuestras 
oportunidades de ocio. Propuestas en las que podemos 
encontrar un momento de pausa, o mejor aún, un motivo 
de alegría, al lado de las personas con las que es importante 
convivir y relacionarnos. Actividades que aprovechan la 
oportunidad de convertir las calles, las grandes avenidas, 
además de plazas y parques, en escenarios donde desarrollar 
todas estas actuaciones, donde los peatones, las personas, 
convivimos en las calzadas para jugar en ellas, para charlar y 
encontrarnos, de vez en cuando, ante la compleja realidad.

Cornellà poco a poco se va transformando en una ciudad 
más amable, más verde, más saludable en definitiva. Con 
campañas como “Cap de setmana sense cotxes” donde calles 
de todos los barrios se convierten en espacios de ocio, donde 
grandes avenidas cobran más vida (30 de abril y 1 de mayo 
tendréis una nueva oportunidad de participar) y nos invitan 
a ocupar el espacio público para pacificarlo y para disfrutarlo, 
la ciudad es más sostenible con menos humos y más vida. 
Tener más biodiversidad, con espacios más verdes y espacios 
más pacificados nos hace ganar en salud, y para nosotros  
eso es fundamental.

Además estas últimas semanas hemos presentado 
el refuerzo en seguridad con la finalidad de mejorar la 
convivencia. Así, la ampliación de la plantilla de la Guardia 
urbana con 12 agentes nuevos, con la incorporación de 
vehículos más eficientes y nuevos equipos de trabajo, con  
el refuerzo de algunos servicios de protección, se aumenta el  
presupuesto municipal destinado a seguridad ciudadana y 
Guardia Urbana un 35% respecto al ejercicio anterior. Esto 
junto a proyectos como los Serenos, ejemplifica la apuesta 
prioritaria por las políticas de seguridad que desde hace años 
vamos haciendo en Cornellà. 

También habréis visto que hemos empezado a instalar los 
nuevos contenedores de basura, hemos reforzado la limpieza 
viaria y la recogida de residuos, así que hay novedades en 
el espacio público, en las calles, por lo tanto, disfrutemos de 
ellas porque son nuestras.

Ya sabéis, nos podéis escribir a psc@aj-cornellà.cat,  
o nos vemos por la ciudad.

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

LLUM VERMELLA AL SERVEI  
DE RECOLLIDA DE RESIDUS CALLES CON MÁS VIDA

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC
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La proclamació de la II República va obrir una etapa 
democràtica durant la qual es va produir l’impuls més gran, 
ambiciós i valent per modernitzar el país. Democràcia, 
llibertat, educació i laïcisme van ser els valors que van  
guiar l’acció política republicana. 

El dret a vot femení va ser aprovat l’1 d’octubre de 1931, 
una lluita liderada per Clara Campoamor (diputada del partit 
Radical), va ser un dels majors exemples de com es van 
començar a equiparar els drets de les dones als dels homes 
en relació amb aspectes laborals jurídics, socials i polítics.

La República va oferir noves oportunitats laborals, 
culturals i socials a les dones, però sobretot va suggerir 
un horitzó de progrés per a les generacions posteriors a 
partir de les promeses d’intensificació d’escolarització i de 
la difusió de la cultura. En aquest marc, a algunes dones, 
formades en les experiències prèvies del treball assalariat, 
sindicació i vida associativa, no els va fer cap por integrar-se 
organitzativament en partits polítics i participar a escala 
local en l’organització i el manteniment d’aquests canvis, 
especialment a partir de 1933, quan el gir conservador dels 
governants centrals amenaçava a deturar-los.

Els diferents graus d’implantació de partits i sindicats, les 
seves implicacions en l’associacionisme local i les relacions entre 
els dirigents van fer que, a cada vila, l’aplicació dels decrets de 
reorganització dels Consells quallés en fórmules d’adaptació a 
la realitat local. Aquestes circumstàncies van portar a diverses 
dones del Baix Llobregat a la representació municipal. 

Les dones que van assumir càrrecs municipals entre 1934 i 
1939 van tenir el coratge d’enfrontar-se amb les convencions que 
encara dificultaven aquesta determinació i, quasi sense adonar-se’n,  
van significar-se com a iniciadores d’un fenomen sociopolític que 
el franquisme s’acuità a reorientar en acabar la guerra. 

El localisme dels seus càrrecs polítics no ha d’emmascarar la 
grandesa de la seva decisió personal, greument llastrades a partir 
de 1939 per la repressió que els va comportar a cadascuna 
d’elles. Les seves trajectòries ens demostren les dificultats 
d’una banda, i la voluntat, de l’altra, de mobilització política de 
les dones de les capes populars de poblacions mitjanes de 
Catalunya, per mantenir l’esperit i les llibertats republicanes.

A Cornellà la Vicenta Agustín Espert va ser la primera 
dona regidora, després de ser la responsable de la guarderia 
durant el període de la Guerra Civil, amb l’arribada de les tropes 
franquistes va haver de passar la frontera cap a França. Va estar 
reclosa als camps de concentració francesos i al cap d’un 
temps tornà a Catalunya. Però les circumstàncies van obligar-la 
a tornar a exiliar-se.

Per tot això i en reconeixement a totes les dones que van 
lluitar a la República, és important posar en valor l’aprovació 
del Ple Municipal de Cornellà del mes de febrer per posar a un 
espai de la ciutat el nom de la Vicenta Agustin.

La película social de Neus Ballús, ganadora del último Premi 
Gaudí que otorga la Acadèmia del Cinema Català, supone 
un ejemplo de la supervivencia diaria en el mundo laboral 
de cualquiera de nosotras/os y muestra la cotidianidad de 
algunos hogares fácilmente identificables por su naturalidad, 
cercanía y espontaneidad.

Nuestro panorama cotidiano es difícil, como las situaciones 
y problemas que se reflejan en la cinta. Una pandemia con virus 
todavía latente y en mutación, que por el bien de la economía, 
se desea tipificar como una variante de gripe, asumiendo 
su tratamiento una sanidad pública débil y falta de recursos 
como explicamos en el artículo anterior. El servicio básico 
de la electricidad en manos privadas para especulación y 
lucro de unos pocos privilegiados que, unido a la subida del 
carburante repercute en una subida del precio de los productos 
esenciales de nuestra cesta de la compra entre un 20 y 30%.  
Con una previsión de subida de salarios de un 1,5% por debajo de 
una previsión de inflación del 4,6 %. Esto nos obliga a vivir peor, a 
alimentarnos más pobremente y a subsistir más precariamente.

El sistema económico, social y político capitalista es un 
horror sin fin. Su máxima expresión es la guerra. El conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania y sus aliados interesados 
(EEUU y los miembros de la OTAN) refleja la lucha de poder 
económico entre dos potencias por el control de zonas 
estratégicas ricas en materias primas objeto de negocio 
mundial. Dentro de este tablero de ajedrez, se encuadra la 
vergonzosa y claudicante posición del gobierno central frente 
a Marruecos, traicionando la República Saharaui.

Las informaciones y crónicas de la mayoría de los medios 
de comunicación reducen el problema a personificar al 
malo y al bueno (que cambian según la zona geográfica) y a 
explicar la tragedia humana como daños colaterales que se 
solucionaran por la vía del enfrentamiento armamentístico 
hasta acabar con el enemigo. El Estado Español es el cuarto 
dentro de la financiación de 450 millones de euros en armas 
que la UE entregará a Ucrania.

¿Qué hacer?. El camino nos lo indican las/os profesores/as  
de la enseñanza pública con sus movilizaciones ante la 
Generalitat. O la huelga de nueve meses de las trabajadoras 
del servicio de limpieza externalizado del Museo Guggenheim 
en Bilbao, consiguiendo mejoras en su convenio. 

La participación en todas las convocatorias de los 
movimientos sociales, sindicatos, plataformas en contra de la 
guerra y apoyo de los colectivos en sus justas reivindicaciones 
es nuestra arma ciudadana de presión.

A nivel municipal, a partir de este mes, trabajaré con 
honestidad y humildad para vosotras /os como regidora no 
adscrita, condición que espero me acercará de una nueva forma 
a mis vecin@s. Para cualquier consulta o duda contactar por 
correo: egarciap@aj-cornella.cat

LA II REPÚBLICA I ELS  
DRETS DE LES DONES

7 DÍAS CORRIENTES:  
CRÓNICA DEL PRECARIADO

ELISABET GARCÍA 
Regidora no adscrita

SERGIO GÓMEZ 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà
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ABRIL/ 
MAIG
https://agenda.cornella.cat

EL MERCAT DE PAGÈS ES TRASLLADA 
A causa de les obres de l’entrada del parc de 
Can Mercader, el Mercat de Pagès s’ha traslladat 
uns metres, fins que s’acabin. La nova ubicació 
és la plaça d’Oleguer Bellavista, situada entre la 
parròquia de Sant Jaume de l’Almeda i la carretera 
de L’Hospitalet. L’horari es manté: de 10 a 14 h.

NOVA EDICIÓ DE 3QUEM
Diumenge 8 de maig, des de les 9 h, se celebra la 
19a edició del 3QUEM. És una ruta amb observacions 
i curiositats de diferents carrers, places, jardins o 
llocs insòlits de la ciutat. Cal inscriure’s a través 
de www.tresquem.cat, fins al 6 de maig.

SONORITZA’T 08940
S’han programat dues jornades de concerts de grups 
i d’artistes locals, incloses en aquesta plataforma. Són 
el 23 d’abril, amb el cantautor Jon Oyster i el grup de 
música urbana Laura West + Las Westies i Dj set AUBØR; 
i el 30 d’abril, amb Fuzz Forward (grunge, rock i stoner) i 
Plutón (hard rock, punk). Les dues jornades de concerts 
es faran a la plaça de Carles Navales, a les 19.30 h. 

PARTICIPA EN EL CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE MEDI AMBIENT
Fins al 29 de maig, s’hi poden presentar fotografies 
al Concurs de Fotografia Amateur de Medi Ambient. 
El tema d’aquest any són els ocells. Podeu consultar 
les bases a www.cornella.cat o enviar un correu 
electrònic a: medi_ambient@aj-cornella.cat

ESCOLTA  
LA TEVA RÀDIO

www.radiocornella.cat
 

@radiocornella

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

BUSQUES UNA  
FARMÀCIA  
DE GUÀRDIA  
A CORNELLÀ?

Aquí la trobaràs!
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www.cornella.cat
Butlletí d’informació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat


