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UN HORITZÓ EN POSITIU
Tenemos una ciudad que avanza, que se fortalece y
que se sustenta en unos pilares sólidos, que hemos ido
construyendo entre todos y todas a partir de una hoja
de ruta pensada de forma equilibrada, realista y teniendo
en cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Buscar el equilibrio no siempre es fácil, pero es
importante tener perspectivas y objetivos claros. Esto es lo
que hemos hecho, teniendo en cuenta nuestros recursos
y buscando la complicidad de otras administraciones
en temas concretos, cuando lo hemos necesitado. Por
eso, ahora somos una ciudad que mira el futuro con
optimismo: acabamos de abrir dos nuevas bibliotecas y
la nueva escuela de música y tenemos equipamientos
de referencia en el ámbito cultural y deportivo. Estamos
trabajando por el bienestar social, con nuevas perspectivas
en el ámbito de la vivienda para dar respuesta a las
necesidades de la ciudadanía, principalmente de los
jóvenes, y a pesar de no tener competencias. Y estamos
transformando la ciudad: acaban de empezar las obras
de peatonalización de la calle Bonestar y tenemos la
intención de remodelar, con los fondos europeos Next
Generation, varias zonas de la ciudad, para avanzar
hacia la naturalización del máximo de espacios posibles
y para hacerlos más sostenibles y accesibles.
Y nos preocupa, y nos ocupa, la seguridad de las
personas, y por eso hemos reforzado nuestros servicios y
dotaciones policiales con más recursos técnicos y también
humanos; y ponemos en marcha planes de prevención
en la seguridad de las mujeres y de los colectivos LGTBI.
Esto es lo que se llama servicio público. Y lo
hacemos desde el consenso y el diálogo, apoyándonos
en un patrimonio para nosotros fundamental: el
empuje y el talento de las personas de Cornellà, de
las entidades y de los agentes sociales. Avanzamos
juntos y nos fortalecemos como comunidad.

L’alcalde
Antonio Balmón

Tenim una ciutat que avança, que s’enforteix i que se
sustenta en uns pilars sòlids, que hem anat construint
entre tots i totes a partir d’un full de ruta pensat de
forma equilibrada, realista i tenint en compte d’on
venim i cap a on anem.
Buscar l’equilibri no sempre és fàcil, però és
important tenir perspectives i objectius clars. Això és el
que hem fet, tenint en compte els nostres recursos i
cercant la complicitat d’altres administracions en temes
concrets, quan ho hem necessitat. Per això, ara som una
ciutat que mira el futur amb optimisme: acabem d’obrir
dues noves biblioteques i la nova escola de música i
tenim equipaments de referència en l’àmbit cultural
i esportiu. Estem treballant pel benestar social, amb
noves perspectives en l’àmbit de l’habitatge per donar
resposta a les necessitats de la ciutadania, principalment
dels joves, i malgrat no tenir-ne competències. I estem
transformant la ciutat: acaben de començar les obres
de conversió en zona de vianants del carrer del
Bonestar i tenim la intenció de remodelar, amb els fons
europeus Next Generation, diverses zones de la ciutat,
per avançar cap a la naturalització del màxim d’espais
possibles i per fer-los més sostenibles i accessibles.
I ens preocupa, i ens ocupa, la seguretat de les
persones, i per això hem reforçat els nostres serveis i
dotacions policials amb més recursos tècnics i també
humans; i posem en marxa plans de prevenció en
la seguretat de les dones i dels col·lectius LGTBI.
D’això, se’n diu servei públic. I ho fem des del
consens i el diàleg, recolzant-nos en un patrimoni
per a nosaltres fonamental: l’empenta i el talent de les
persones de Cornellà, de les entitats i dels agents socials.
Avancem plegats i ens enfortim com a comunitat.
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APUESTA MUNICIPAL POR IMPULSAR
VIVIENDA PROTEGIDA Y RESPONDER
A LAS NECESIDADES DE JÓVENES
Y COLECTIVOS VULNERABLES
El desarrollo de la bolsa de alquiler social, la rehabilitación de viviendas y la
lucha contra la ocupación ilegal son otros objetivos del consistorio

El Ayuntamiento de Cornellà aprobó
en enero de 2021 el nuevo Plan
de Vivienda (2020-2030) con el
objetivo de promover actuaciones
que garantizasen a la ciudadanía el
acceso a la vivienda, en especial a
los colectivos con menos recursos
y a los jóvenes. Un planteamiento
fijado a partir de la realidad territorial
de la ciudad y teniendo en cuenta
las necesidades generadas a partir
de las diferentes crisis económicas,
agravadas posteriormente con
la crisis pandémica. Aunque las
competencias en materia de vivienda
son de la Generalitat de Catalunya,
el Consistorio siempre ha tenido
en su hoja de ruta el impulso de
políticas municipales que ayudasen
a la ciudadanía en esta materia.

En este contexto, el Plan de
Vivienda se sustenta en cuatro
ejes fundamentales: la creación
de más viviendas de protección
oficial, la ampliación del parque
de alquiler social, la rehabilitación de edificios y viviendas
y la movilización de viviendas
vacías, evitando la ocupación
ilegal por parte de mafias.
Para ello, el Ayuntamiento trabaja
con otras administraciones, así como
con promotores públicos y privados
para establecer los criterios en
cuanto a vivienda de nueva creación
y cuyo objetivo en estos momentos
es aumentar el parque residencial
en alrededor de 3.000 viviendas
nuevas hasta el año 2030. Asimismo,
está previsto ampliar el parque

público de alquiler social mediante
el arrendamiento o la adquisición
de viviendas para destinarlas a
las familias más vulnerables.
Respecto a la rehabilitación,
el Plan de Vivienda contempla la
actuación en parques inmobiliarios
deteriorados, con especial atención
en el barrio de Sant Ildefons.
Otro de los focos de mayor
preocupación es la ocupación
ilegal de viviendas por parte de
mafias, por ello el Consistorio
realiza un seguimiento muy directo
en comunidades conflictivas.
Para articular todas las políticas
municipales, se amplió la Oficina
Local d’Habitatge, ubicada desde
hace unos años en la calle
Avellaner, 7.
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PROYECTOS DESTACADOS
PARA GARANTIZAR EL ACCESO
A LA VIVIENDA EN CORNELLÀ
Promociones de
Protección Oficial:

+3.000 viviendas
antes de 2030
Viviendas de alquiler
dotacional para jóvenes:

3.000 PISOS DE
PROTECCIÓN OFICIAL

2 promociones
se están construyendo ahora en
Almeda y en el sector Bagaria
Parque de alquiler social para
situaciones de emergencia
económica y social:

El Ayuntamiento se ha fijado como objetivo para 2030
impulsar alrededor de 3.000 viviendas de protección
oficial para satisfacer la demanda estimada. Estas
promociones son viviendas, de alquiler o de compra,
que cumplen unas determinadas características y que
tienen un precio fijado por la Administración, con
el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda con
un precio más asequible que en el mercado libre.

185 PISOS DE ALQUILER
SOCIAL PARA SITUACIONES
DE EMERGENCIA
La Mesa de Emergencia de Cornellà es la responsable
de valorar las situaciones de emergencias económicas
o sociales, principalmente de familias que están en
un proceso de desahucio o que ya han perdido su
hogar y que no tienen una alternativa habitacional.
En estos momentos, el Ayuntamiento cuenta con
185 inmuebles que han sido adjudicados por la
Mesa de Emergencia municipal para responder
a estas situaciones, derivados de diferentes
programas o de aportaciones supramunicipales.

185 pisos actualmente
Programa de rehabilitación
de inmuebles:

3.651 viviendas
beneficiadas
Asesoramiento de la Oficina
Local d’Habitatge:

13.400 atenciones realizadas

En las próximas páginas del Cornellà
Informa, podréis ver un amplio reportaje
sobre los diferentes proyectos locales que
se llevan a cabo en materia habitacional.

ASESORAMIENTO PARA
MENORES DE 35 AÑOS
La ciudad cuenta con la Oficina Local d’Habitatge, que tiene la función
de asesorar a la población sobre diferentes aspectos habitacionales, pero
además, como novedad, la Oficina Jove también ha incorporado este
servicio de asesoramiento para los menores de 35 años. La nueva asesoría
informa sobre diferentes cuestiones relacionadas con las viviendas, como,
por ejemplo, las ayudas económicas disponibles para los jóvenes. Este
servicio es mensual y la próxima sesión está prevista para el 8 de julio.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Mossèn Andreu, 17
De 16 h a 21 h

cornellajove@aj-cornella.cat
@cornellajove
@JovesCornella
669 98 95 01
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SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA
RENOVAR LAS FINCAS Y LOS
PISOS MÁS DETERIORADOS
DE SANT ILDEFONS
Las ayudas municipales cubren entre el 40 y el 80 % del coste
total de la reforma, en función del ahorro energético
La rehabilitación de viviendas es
otra de las prioridades municipales
en materia habitacional, sobre
todo, por la necesidad de renovar
el patrimonio edificado para
garantizar la sostenibilidad, la
accesibilidad y la eficiencia
energética. Hay que tener en
cuenta que el 69 % de los bloques
de la ciudad se construyeron
entre los años 50 y 80, por lo
que muchos necesitan una
actualización. Actualmente, están
disponibles los Fondos Next
Generation para la Rehabilitación.
Se trata de una subvención
de entre el 40 % y el 80 %
aplicable a cualquier edificio de
Cornellà que quiera realizar
rehabilitación energética que, por

lo menos, suponga un ahorro en
eficiencia energética del 30 %.
Si se cumple esta condición, las
obras subvencionadas también
pueden incluir actuaciones
de conservación del edificio o
actuaciones de accesibilidad,
como, por ejemplo, la
colocación de ascensores.
El Pla Director Comunitari de
Sant Ildefons, que propone tratar
de manera integral la rehabilitación
extensiva de los edificios y de
sus viviendas, en colaboración
con el Consorcio Metropolitano
de la Vivienda –conjuntamente
con otros programas que
garanticen unos estándares
de calidad tanto en el ámbito
público como en el privado–.

ESTAS AYUDAS SE GESTIONAN POR MEDIO
DE LA OFICINA LOCAL D’HABITATGE

3.651 VIVIENDAS
REHABILITADAS
EN SANT ILDEFONS
El Pla Director Sant Ildefons tiene
como uno de sus principales
objetivos actualizar los edificios y
mejorar su aislamiento térmico,
así como su accesibilidad y
habitabilidad con el menor coste
para los vecinos. La intención es
renovar todos los edificios de planta
baja +5 del barrio, delimitados
por un Área de Conservación y
Rehabilitación, formados por 150
fincas plurifamiliares y un total
de 3.651 viviendas, a través del
programa “Estimada casa, querido
barrio”. Éste ofrece la posibilidad
a las comunidades de vecinos de
aislar mejor del frío, calor o de
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AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS O INMUEBLES
• Ayudas del 40 % hasta el 80 % en función del ahorro energético
• Posibilidad de añadir actuaciones de conservación, habitabilidad
o accesibilidad, siempre y cuando se realicen actuaciones que
supongan mínimo un ahorro energético y una mejora del
comportamiento energético del 30 %.
• Posibilidad de financiación por parte del Institut Català de Finances
o convenios con entidades financieras
• Si algún vecino/a no tiene posibilidades económicas de asumir la
derrama, la administración avanzará su parte hasta que pueda devolverla.

la humedad las viviendas para
mejorar el confort y ahorrar en el
consumo de la calefacción o de
aires acondicionados. También
se pueden llevar a cabo arreglos
en fachadas que hayan sufrido
desprendimientos o que necesitan
urgentemente ser reparadas,
mejorar las instalaciones o los
espacios comunes envejecidos
e, incluso, poner ascensores
para mejorar la movilidad de los
inquilinos. En todas estas reformas,
las inspecciones previas y el
proyecto de obras son gratuitas
para la comunidad de vecinos
porque el coste lo asume la
Administración pública.
A nivel económico, el
Ayuntamiento ofrece ayudas
para facilitar el pago de estas
reformas, como subvenciones
de hasta el 80 % o la posibilidad
del pago fraccionado hasta
los 15 años sin intereses.

150

FINCAS DE SANT ILDEFONS SE
BENEFICIARÁN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN
DEL BARRIO Y EN EL FUTURO SE PODRÁ
EXTENDER A OTRAS ZONAS DE LA CIUDAD

AYUDAS PARA MANTENER LA VIVIENDA
Por medio de la Oficina Local d’Habitatge y de la
Federación de Asociaciones de Vecinos se presta
asesoramiento y mediación a personas en riesgo de
pérdida de la vivienda habitual, así como orientación
jurídica general en materia de vivienda y normativas
relacionadas, de manera gratuita. Además, a través de
la Oficina se gestionan subvenciones para el acceso a
vivienda de alquiler social, así como prestaciones

de emergencia o ayudas para la rehabilitación de
viviendas en materia de accesibilidad, etc.
A principios de julio, estarán abiertas las ayudas
anuales al alquiler para personas mayores de 35
años, con una subvención de hasta 200 euros
mensuales. Asimismo, está prevista la apertura de
una convocatoria de una ayuda para jóvenes entre
18 y 35 años a partir del mes de septiembre.
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APOYO A LAS SITUACIONES
DE EMERGENCIA
Para hacer frente a las situaciones de emergencia
social, Cornellà cuenta con un parque de 185
viviendas, cuya adjudicación la determina la Mesa
de Emergencia de Cornellà, en función de las
necesidades y características de las familias que se
encuentran en exclusión social residencial y que
cuentan con el seguimiento de los Servicios Sociales.
Por un lado, la ciudad tiene a su disposición la Bolsa
de alquiler social municipal, formada actualmente por
71 inmuebles cuyos propietarios ceden al Consistorio
para alquiler y éste garantiza los pagos de las cuotas
establecidas. Por otro lado, Cornellà también tiene
26 pisos de alquiler social cedidos por la Agència de
l’Habitatge (AHC) y 35 viviendas más, que se incluyen
en el programa Reallotgem.cat, destinado a evitar el
desahucio de familias vulnerables por el impago del
alquiler. Otros 53 pisos de este ente de la Generalitat
han sido cedidos recientemente para personas en
situación de emergencia social o económica.

OFICINA LOCAL D’HABITATGE
Avellaner, 7
93 376 31 81
olh@procornella.cat
www.olhcornella.cat

Lunes y miércoles, de 8.30 a 14.30 h y de 15.30 a 19 h
Martes, jueves y viernes, de 8.30 a 14.30 h

COMBAT CONTRA L’OCUPACIÓ
IL·LEGAL D’HABITATGES
L’Ajuntament de Cornellà porta anys actuant de
forma contundent contra l’ocupació il·legal de pisos i
la problemàtica social i de convivència que suposen
aquestes accions, ja que en molts casos són realitzades
per grups organitzats –màfies– amb l’únic propòsit
d’especular per rellogar o vendre els habitatges de
forma il·legal i obtenir-ne un benefici econòmic.
La voluntat del consistori és oferir una protecció
efectiva als petits propietaris, davant d’aquest tipus
d’actes que generen problemàtiques de diferent índole.
Al llarg de 2021, la Guàrdia Urbana va realizar
61 intervencions d’aquest tipus en tota la ciutat.
El cos de la policia local porta a terme un seguiment
proper dels pisos que generen conflictivitat i
afecten la pacífica convivència de les comunitats
de veïns, donant suport i assessorament al veïnat,
denunciant els ocupes, requerint a les empreses
propietàries de pisos que denunciïn les ocupacions
conflictives, tramitant tota la informació als jutjats
per incorporar-la als expedients i participant en
diferents mediacions per a resoldre els casos.
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“Enfortir Cornellà” da visibilidad a todas las iniciativas
que se impulsan en nuestra localidad desde
diferentes ámbitos para fortalecer la comunidad
y construir un futuro de progreso, desde la
cohesión social y la igualdad de oportunidades.
“Enfortir Cornellà” se divide en tres aspectos:
la convivencia, el medio ambiente y el bienestar
social. Precisamente, este último se articula a
través de la ASUECO (Agenda Social Urbana para
fortalecer la Comunidad). “Enfortir” el bienestar
social pone a las personas en el foco de las
actuaciones y de los programas municipales,
priorizando los colectivos más vulnerables como
son las personas mayores, las mujeres, los jóvenes
y la infancia. Para no dejar a nadie atrás.
En concreto, durante la última reunión de
la ASUECO se detallaron las actuaciones y las
campañas que se van a impulsar en materia
educativa, de integración y civismo, así como
de igualdad de género para paliar los efectos de
la pandemia desde diferentes perspectivas.
Uno de los aspectos que preocupan es la soledad
no deseada de las personas. Para evitarla, se está
desarrollando un mapa de recursos coordinado por el
área de salud y las entidades dispuestas a participar para
crear un plan transversal con perspectiva comunitaria.
En materia educativa, uno de los objetivos
municipales es luchar contra la brecha digital y en este
sentido, se valora positivamente el programa Edulab
del Citilab, dirigido a la alfabetización digital desde
la perspectiva escolar, pero con la inclusión de las
familias a través de las AMPA/AFA. También se están
impulsando medidas de refuerzo sanitario, como el
programa de Apoyo a la Salud Bucodental, entre otras.

“Enfortir” el bienestar social
prioriza las personas para
que nadie se quede atrás

PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Otro de los ámbitos para fortalecer a la ciudadanía
es fomentar el empleo y, principalmente, desarrollar
planes de ocupación local para parados de larga
duración, con la promoción de alrededor de 200
puestos de trabajo temporales en el último año.
Asimismo, desde el departamento de políticas
de empleo se impulsan programas de formación
y reinserción y líneas de actuación que han
permitido reducir las tasas de paro en la ciudad.

INICIATIVAS MÁS DESTACADAS:
»
»
»
»
»
»
»
»

Botiga Solidària
Oficina Local d’Habitatge
Oficina de Mediación Hipotecaria
Planes locales de empleo
Atención a las mujeres víctimas de violencia de género
Casals sociales
Programas de apoyo a la salud
Programas de albafetización digital
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AMPLIACIÓN DE LAS ACERAS
EN LAS CALLES TIRSO DE MOLINA
Y ALBERT EINSTEIN
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ZONA A REMODELAR

El Ayuntamiento de Cornellà llevará
a cabo la remodelación de las calles
Tirso de Molina (entre la calle Progrés
y la avenida de la Fama) y Albert
Einstein, en la zona industrial de
Almeda, que consistirá en la mejora
y ampliación de las aceras, así como
la adaptación de los carriles bici a la
nueva fisonomía de las calles.
En Tirso de Molina se reducirá un
carril de circulación y se cambiará
una línea de aparcamientos en batería
por aparcamiento en cordón para
ganar espacio para los peatones.
También se mejorará el carril bici
unidireccional que transcurre

e
od
Tirs olina
M

ALMEDA

Presupuesto de

1.042.582,23 €

adosado a la mediana de la vía. En
el caso de la calle Albert Einstein, se
cambiará una línea de aparcamiento
en semibatería por una en cordón
para ampliar las aceras, hecho que
comportará la reubicación del
carril bici bidireccional existente.
Ambas actuaciones permiten
mejorar la conectividad de
peatones y ciclistas o Vehículos de
Movilidad Personal entre el parque
de la Ribera, donde también se
ubica el centro comercial Splau con
el recinto de la Fira de Cornellà y
L’Auditori, y se dota a estas calles de
un carácter más urbano y de paseo.

PRESUPUESTO
PARCIALMENTE
SUBVENCIONADO
Las obras comenzarán durante
el mes de septiembre y está
previsto que finalicen en mayo
de 2023. Este proyecto tiene
un presupuesto de 1.042.582
euros, y recibirá una subvención
de 550.474,39 euros a través de
los fondos Next Generation y
250.000 € a través del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya
de la Generalitat de Catalunya.
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5
LOS FONDOS NEXT GENERATION
SUBVENCIONAN PARTE DE
5 PROYECTOS DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE
El Ayuntamiento de Cornellà
seguirá impulsando la transformación de la ciudad a través de los
fondos europeos Next Generation,
que permitirán realizar iniciativas
de transición ecológica y territorial,
digitalización e igualdad de género.
El Ayuntamiento recibirá casi
4 millones de euros y utilizará parte
de estos fondos para subvencionar
el 90 % de proyectos de movilidad
sostenible y de renaturalización de
la ciudad. Son la ampliación de
las aceras de la calle Tirso de Molina
y de Albert Einstein. También se
reurbanizará la avenida República
Argentina, desde la calle Travessera
y hasta la urbanización “PISA”; y se
ampliará la acera norte de dicha
avenida entre la calle Mossèn
Andreu y la avenida de Sant
Ildefons. Finalmente, también
se contempla reformar la parte
superior de la rambla de Anselm
Clavé para naturalizar este
espacio y convertirlo en una zona
exclusiva para los peatones.
Con esta subvención, el
Consistorio también adquirirá
12 autobuses eléctricos a través
de un convenio con Transports de
Barcelona, SA y el Área Metropolitana de Barcelona. El objetivo
principal es renovar la flota de
buses que pasan por nuestra ciudad
a favor de criterios ambientales.

EL PRESUPUESTO DE LOS 5 PROYECTOS
CON FONDOS NEXT GENERATION
Adquisición de 12 autobuses eléctricos
por parte de Transports de Barcelona, SA:
Subvención europea que recibe el Ayuntamiento de Cornellà
para cubrir parte del coste: 2.400.000 €
Ampliación de las aceras de las calles
Tirso de Molina y Albert Einstein (Almeda):
Subvención europea: 550.474,39 €
Coste total: 1.042.582 €
Calendario de ejecución
previsto: 09/2022-05/2023
Reurbanización av. República Argentina
(entre c/ Travessera y urb. “PISA”):
Subvención europea: 446.366,41 €
Coste total: 600.115 €
Calendario de ejecución previsto:
02/2022-09/2022
Ampliación acera norte av.
República Argentina:
Subvención europea: 345.385,90 €
Coste total: 464.352 €
Calendario de ejecución previsto:
09/2022-04/2023
Reforma parte superior
de la rambla Anselm Clavé:
Subvención europea: 201.958,94 €
Coste total: 271.523 €
Calendario de ejecución
previsto: 09/2022-12/2022
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CORNELLÀ REFERMA
EL SEU COMPROMÍS
AMB EL COL·LECTIU LGTBI

L’Ajuntament de Cornellà ha aprovat una declaració
institucional amb motiu del 28 de juny, Dia
Internacional de l’Orgull LGTBI, que referma
el seu compromís amb el col·lectiu LGTBI i per
continuar treballant per una ciutat lliure i diversa.
Hi han donat suport tots els partits representats
al ple municipal, a través de la seva Junta de
Portaveus: PSC, ERC, Ciutadans-Ciudadanos,
Podemos i En Comú-Movem Cornellà.
La declaració reconeix i agraeix “la tasca realitzada
durant anys per les entitats, associacions, institucions i
ciutadania entorn la conquesta dels drets i les llibertats
de les persones LGTBI”, i planteja el repte de “continuar
impulsant polítiques LGTBI d’abast transversal,

des del treball conjunt amb les administracions
públiques i el món associatiu per generar les
sinèrgies necessàries en la representació d’aquesta
realitat social i lluita pel reconeixement dels drets”.
El text també adverteix que “és necessari reivindicar
que queda molt camí per recórrer en la lluita per la
igualtat de drets de les persones LGTBI, les dades
mostren que l’LGTBI-fòbia encara és present al nostre
voltant. Des de l’octubre de l’any 2014 es comptabilitzen
1.155 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, i en
el que portem d’any ja hi sumem 84, existint un
augment significatiu de les agressions i una preocupant
proliferació de discursos d’odi cap a les persones LGTBI”.

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL
Cornellà disposa des de l’any 2018 d’un servei gratuït
d’orientació i assessorament dirigit a persones LGTBI
i/o les seves famílies. Es tracta d’ un espai confidencial
i obert a tota la població jove i adulta de Cornellà on
poder demanar informació sobre temes relacionats
amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere.
ON ÉS?
Carrer de la Gerdera (Centre Cívic Sant Ildefons)
Dijous de 10 a 13 h i de 16 a 20 h
93 375 63 29
decolorscornella@gmail.com
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PROP DE 400 PLACES DE CARÀCTER
SOCIAL ALS CASALS D’ESTIU
L’Ajuntament de Cornellà impulsa
novament aquest estiu diversos
casals socials per oferir una
alternativa de lleure als infants
durant les seves vacances escolars
i, a la vegada, garantir-los un
àpat digne al dia, fomentant
el seu benestar emocional.
L’Ajuntament preveu destinar
aquest any més de 120.000 euros a
ajuts per a activitats d’estiu adreçades
a famílies que tenen més dificultats
socioeconòmiques, atenent prop de
400 infants en situació de vulnerabilitat en els diferents casals d’estiu i
colònies que s’organitzen a la ciutat
durant els mesos de juliol i agost.
En aquest sentit, 360 nenes i nenes
tindran subvencionat el casal d’estiu, i
d’aquests, uns 260 s’acolliran al servei
d’àpat digne. Enguany, els casals
de la ciutat també comptaran amb
una dotzena d’infants procedents
d’Ucraïna que es troben acollits a
Cornellà. Durant el mes de juliol,

aquest servei social s’integra dins
de l’oferta ordinària de casals i de
colònies, però, durant l’agost, hi haurà
dues propostes inclusives: el Casal de
Can Padró i el Casal de Sant Ildefons.
El Casal de Can Padró
s’organitza a través de diferents
entitats del barri i el Casal de

Sant Ildefons és gestionat pel
Club Infantil i Juvenil Sant
Feliu-Sant Ildefons, amb el
suport d’altres entitats. Els dos
casals oferiran activitats de lleure
socioeducatiu, a més d’incloure
un àpat saludable diari.

NOU SERVEI DE REAPROFITAMENT
D’EXCEDENTS ALIMENTARIS
EN ELS MENJADORS ESCOLARS
L’Ajuntament de Cornellà ha
començat un projecte social
que consisteix a recuperar
els excedents alimentaris
sobrants dels menjadors de les
escoles Sant Miquel, Torre de
la Miranda i Anselm Clavé.
Les racions sobrants es congelen
en carmanyoles individuals
reutilitzables i, posteriorment, es
distribueixen entre les persones
derivades de serveis socials,
com a complement dels menús
cuinats diaris que reben.

Per desenvolupar aquesta
iniciativa social i contra el
malbaratament alimentari, s’han
hagut de comprar uns congeladors
especials que es transporten
en bicicletes amb caixa de
càrrega. Després de rebre-les,
les persones receptores de les
carmanyoles les retornen per
poder-les reutilitzar. Durant el seu
primer mes de funcionament,
s’han lliurat 200 racions.
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ACTIVITATS REFRESCANTS
AQUEST ESTIU PER PROTEGIR-SE
DE LA CALOR
La ciutat es prepara per passar l’estiu, una època de
l’any que ja ha començat amb unes temperatures
prou elevades. Per evitar la xafogor i els cops de calor,
hi ha diferents opcions a Cornellà que permeten
gaudir d’aquesta estació de la manera més fresca
possible. Les piscines exteriors, els parcs i els refugis
climàtics són opcions que permeten rebaixar la
sensació de calor. Les cinc biblioteques que tenim ara
a la ciutat són també alternatives per poder gaudir
de la lectura i l’oci en llocs amb aire condicionat.
Pel que fa als parcs infantils de la ciutat, molts
d’ells presenten tendals per protegir del sol els més
petits. En total hi ha tendals a 14 places i parcs
de la ciutat que permeten que els infants puguin
jugar sense estar sobreexposats a la calor.

CAMPANYA COP DE CALOR
Un dels col·lectius que més preocupa són les persones
grans i per això, l’Ajuntament, en coordinació amb la
Creu Roja, ha posat en marxa, un any més, la campanya
‘Cop de Calor’ amb la qual s’atendrà telefònicament
i es farà seguiment al voltant de 4.700 persones
grans o que viuen soles en situació de vulnerabilitat, oferint consells i pautes per evitar els efectes
de la calor. Els educadors cívics també alerten durant
l’estiu les persones que passegen per la ciutat.

REFUGIS CLIMÀTICS
EXTERIORS I INTERIORS
D’una banda, hi ha els refugis climàtics, que són
aquells espais públics o equipaments municipals que
poden proporcionar condicions de confort tèrmic
durant els episodis de temperatures extremes. Des
de l’any passat, s’han identificat tres parcs de la
ciutat, que són el del Canal de la Infanta, el de Can
Mercader i el de Rosa Sensat. Aquí s’han senyalitzat
les zones de més ombra natural provocada pels arbres.
Enguany, i com a novetat, també s’hi han sumat les
cinc biblioteques municipals, que disposen d’aparells
de climatització. En aquests cinc edificis s’habiliten
espais perquè la població més vulnerable (infants,
gent gran i malalts crònics) puguin gaudir del seu
confort tèrmic, fins al 15 de setembre, de dilluns a
divendres –excepte els festius–, de 15.30 a 20.30 h.
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PISCINES EXTERIORS OBERTES
I, finalment, la manera més evident de gaudir de l’estiu
sense passar calor són les piscines exteriors. Del 20 de
juny al 4 de setembre, les piscines exteriors del Parc
Esportiu Llobregat (PELL) i del Complex Esportiu Can
Mercader romandran obertes, de 10.30 a 19.15 h,
sense limitacions de torns per franges horàries, tal com
es feia al 2020 i 2021 per les restriccions sanitàries.
La piscina del PELL té una extensa zona de platja
per prendre el sol, banyar-se o gaudir de l’estiu en
companyia de familiars i/o amics. Pel que fa al complex
de Can Mercader, allà hi ha dues piscines, una gran de
50 metres i una d’especial per als més petits.
S’han habilitat diferents tipus de tarifes: entrada
puntual per a un dia, entrada reduïda (de 17 a 19.15 h),
bons per a 10 o 20 usos o abonaments per a
tota la temporada. Es poden comprar de manera
presencial, directament a les taquilles dels dos
equipaments esportius, o telemàticament, amb tres
dies d’antelació només per a les entrades d’un dia.
La informació detallada dels preus està
disponible a www.parcesportiullobregat.com

CONSELLS DAVANT L’AUGMENT
DE LES TEMPERATURES:

• Evita fer exercici en les hores de més calor
• Tria aliments frescos i hidrata’t sovint
• Al carrer utilitza barret o gorra i
roba lleugera i de colors clars
• Fes que els infants i la gent
gran beguin aigua sovint
• A casa, durant el dia, tanca les
finestres on toca més el sol
• Si ets al carrer, procura caminar per
l’ombra o estar sota un para-sol
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@igualtatcornella

TORNA LA UNIVERSITAT
D’ESTIU DE LES DONES
EN EL SEU FORMAT HABITUAL
La Universitat d’Estiu de les Dones
es portarà a terme del 4 al 8 de
juliol al Citilab, amb quatre cursos
diferents que s’impartiran des de
la perspectiva de gènere. Aquesta
és la tretzena edició d’aquesta
iniciativa local que, després dels
dos anys de pandèmia, recupera
el seu format habitual, amb
sessions presencials durant els

matins i amb activitats diverses,
a les tardes de la Universitat.
L’oferta formativa de la Universitat d’aquest any presenta els
següents cursos: “Ecofeminisme
per construir futurs”, impartit per
Sonia Estradé i Míriam Comet,
professores de física de la Universitat de Barcelona; “El llenguatge
del desig: reflexions sobre el

goig femení”, amb Andrea Pérez,
professora de filosofia de la UB;
“De Lisístrata al podcast: l’humor
i el gènere”, amb la coordinadora
Anna Íñigo, periodista de la UB; i
“Gènere i salut mental”, amb l’Alba
Roca, de la Unitat de Salut Mental
Perinatal de l’Hospital Clínic de
Barcelona com a responsable.
Els quatre cursos tenen activitats

RESERVA DE PLACES
I PREINSCRIPCIONS:
UB:
www.juliols.ub.edu/cursos-estiu/
cornella-de-llobregat
CIRD:
93 474 28 41
ladona@aj-cornella.cat

Mn. Jacint Verdaguer, 16-18

OFERTA DE CURSOS
DE LA UNIVERSITAT
D’ESTIU DE LES
DONES 2022
DEL 4 AL 8 DE JULIOL
AL CITILAB
De 9 a 13 h

» ECOFEMINISME PER
CONSTRUIR FUTURS
Sobre la unificació de la
lluita feminista amb el
moviment ecologista.
» EL LLENGUATGE DEL
DESIG: REFLEXIONS SOBRE
EL GOIG FEMENÍ
Sobre la sexualitat i
el desig femení.

» DE LISÍSTRATA AL PODCAST:
L’HUMOR I EL GÈNERE
Sobre la creació humorística de
les dones i el seu context social.
» GÈNERE I SALUT MENTAL
Sobre la salut mental amb
una perspectiva de gènere.
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pròpies dividides durant els cinc
dies que dura el programa.
A aquests cursos, cal sumar la
programació de les tardes, amb
activitats més lúdiques, com ara
una classe magistral de dansa del
ventre, dilluns 4 de juliol; un taller de
Chi Kung, dimarts i dimecres 5 i 6 de
juliol; i el concert de la coral del CIRD
“LLUNA D’ARGENT”, dijous 7 de juliol.

Aquesta tretzena edició
de la Universitat d’Estiu de les
Dones s’iniciarà amb la inauguració institucional el primer
dia d’inici de les classes, amb
una conferència sobre salut
mental a càrrec d’Enriqueta
Vidal, presidenta de la societat
Salut Mental Catalunya. Serà
dilluns 4 de juliol, a les 11.30 h.

Els quatre cursos estan
homologats i emmarcats dins
d’Els Juliols de la Universitat de
Barcelona, amb la voluntat d’oferir
una formació reglada, d’alt nivell
i amb perspectiva feminista per
donar visibilitat al paper de les
dones al llarg de la història.

S’impartirà del 4
al 8 de juliol, amb
activitats especials
també a la tarda

LES TARDES DE LA UNIVERSITAT 2022
» MASTERCLASS DE
DANSA DEL VENTRE
Dilluns 4
19 h
A càrrec de Shirin
Bellydance Artist

» TALLER DE CHI KUNG
Dimarts 5 i dimecres 6 de juliol
19 h
A càrrec de Javier Cabrera
(ANEMOS STUDIO)

» ACTUACIÓ CORAL
“LLUNA D’ARGENT”
Dijous 7 de juliol
19 h
Actuació de la coral del
CIRD “Lluna d’Argent”
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VIU ‘L’ESTIU AL PATI!’
Aquest any, s’obriran els patis de sis escoles per dinamitzar
activitats esportives, amb l’objectiu de donar opcions
lúdiques i esportives a infants i joves que es queden a la
ciutat durant les vacances d’estiu. La duració del programa
serà del 27 de juny al 9 de setembre, de dilluns a divendres,
en horari de 17 a 20.30 h, excepte del 6 d’agost al 21
d’agost (ambdós inclosos), que romandran tancats.
Les escoles participants són:
• ESCOLA SANT ILDEFONS
(entrada per av. de Sant Ildefons, 24)
• ESCOLA MONTSERRAT
(entrada per av. de la Línia Elèctrica, 2-4)
• ESCOLA ABAT OLIBA
(entrada pel carrer del Sorral del Riu, 3)
• ESCOLA DOLORS ALMEDA
(entrada pel carrer de Baltasar Oriol i Mercer, 66)
• ESCOLA ELS PINS
(entrada pel carrer de Miquel de Roncalí i Destefanis)
• ESCOLA SURIS
(entrada pel carrer de Federica Montseny)
Aquesta iniciativa la porta a terme el Departament d’Esports,
amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana i del Departament
de Polítiques d’Integració i Mediació, i s’inclou en la campanya
Cornellà pel Civisme, per fer compatible que els i les menors
facin esport i que la ciutadania gaudeixi amb tranquil·litat
de places i espais comuns durant els mesos de calor.

PROP D’UNA TRENTENA
D’ACTIVITATS PER A
JOVES AQUEST MES
DE JULIOL
Durant tot el mes de juliol el departament
de Joventut de l’Ajuntament amb la
col·laboració del CEIJ Mowgli i el CIJ
Sant Feliu-Sant Ildefons ha confeccionat
un ampli programa d’activitats per als
joves. Més d’una trentena de propostes
per a nois i noies d’entre 12 i 21 anys, a
les tardes, entre les 18.30 i les 20.30 h.
Parkour, fotografia, curs de circ,
escalada, treballs manuals, tallers de cuina,
esports, ball i moltes altres opcions. A la
majoria de les activitats no es necessita
inscripció, a excepció de les següents:
CURS ‘ARA SÍ QUE CIRC!’ » Dilluns i
dimecres del 27 de juny al 20 de juliol
» Avinguda Sant Ildefons, 1.
MANTENIMENT DE BICIS » Dimarts 5
de juliol » Plaça de la Sardana.
TALLER ‘CREA I EXPERIMENTA AMB
LA FOTOGRAFÍA’ » 4 i 6 de juliol
» Centre Cívic Sant Ildefons.
TALLER ‘POETRY SLAM’. Amb l’Esteve
Bosch de Jaurequízar, subcampió
d’Espanya de poetry slam el 2015 »
7 i 14 de juliol » Centre Cívic Sant Ildefons.
TALLER DE CUINA: BATUTS
REFRESCANTS » Dijous 14 de juliol
» Centre Cívic Sant Ildefons.
TALLER DE CUINA: GELATS
SALUDABLES » Dijous 21 de juliol
» Centre Cívic Sant Ildefons.
Totes aquestes activitats es complenten
també amb la programació
nocturna de les Nits Insòminia.
Més informació:
www.cornella.cat
cornellajove@aj-cornella.cat
@cornellajove
669 98 95 01
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ÈXIT DE PARTICIPACIÓ
A LA INAUGURACIÓ DE LES
DUES NOVES BIBLIOTEQUES
Cornellà ja pot gaudir de les seves dues biblioteques
noves, que des del 13 de juny estan funcionant a
Almeda i Fontsanta-Fatjó. Les dues són equipaments
culturals de proximitat que tindran una presència activa
als barris, aprofitant les seves ubicacions privilegiades.
Totes dues incorporen dues novetats destacades: d’una
banda, la incorporació de bucles magnètics als taulells
i a les sales polivalents per facilitar l’escolta a les
persones que porten audiòfons i, d’altra banda, aules
d’estudi obertes les 24 hores del dia durant tot l’any.
La Biblioteca Teresa Pàmies, situada al passeig dels
Ferrocarrils Catalans (Almeda), té una superfície de
1.100 metres quadrats, dividits en dues plantes. Pel que
fa a la Biblioteca Clara Campoamor, està ubicada al
mateix parc del Canal de la Infanta (Fontsanta-Fatjó) i
té 1.057 metres quadrats en una única planta. Les dues
instal·lacions tenen àrea de diaris i revistes, zona infantil i
jove, espai multimèdia, servei de préstec de documents
interbibliotecari i accés a internet, wifi i impressions.

Amb la suma d’aquests dos espais culturals,
Cornellà culmina el Pla Ciutat de la Lectura, que té
la voluntat d’apropar la cultura a tots els barris de la
ciutat. Actualment, la Xarxa de Biblioteques
de Cornellà està formada per cinc equipaments:
la Biblioteca Central (Gavarra), la Biblioteca Marta
Mata (Centre), la de Sant Ildefons i les dues noves,
instal·lades a Almeda i a Fontsanta-Fatjó. Aquests
equipaments són de titularitat municipal i es gestionen
amb un conveni amb la Diputació de Barcelona.

GRAN FESTA D’ESTRENA
El cap de setmana de l’11 i 12 de juny, es van
organitzar dues jornades festives per celebrar-ne la
seva estrena, amb activitats per a totes les edats a
l’entorn dels dos equipaments. La festa va ser tot un
èxit de participació ciutadana.
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ST. ILDEPHON’S FESTIVAL

TORNEN LES ‘NITS D’ESTIU’ PER
APROFITAR LA CIUTAT AL JULIOL!
Amb l’arribada del bon temps, la ciutadania disposa de diferents propostes
per aprofitar els dies llargs de l’estiu. Gran part d’aquestes activitats es
concentren dins de la programació de juliol de les Nits d’Estiu.
Si no us voleu perdre res de l’agenda d’activitats dels propers dies, us
animem a subscriure-us al butlletí del Què Fer a Cornellà. També us podeu
descarregar l’APP gratuïta des d’aquest QR.

www.queferacornella.cat

DISSABTE 2 DE JULIOL

DIJOUS 7 DE JULIOL

DIVENDRES 8 DE JULIOL

ST. ILDEPHON’S FESTIVAL

CARLES GUTIERREZ
EN CONCERT

EL MONO AZUL

Carrer de l’Avellaner
A partir de les 18 h

El Castell 22 h
El guitarrista i compositor presenta
el seu darrer treball “Tot és ara”.

COBLA MAR I CEL
El Castell

CINEMA A LA FRESCA:
‘GREEN BOOK’

DIVENDRES 8 DE JULIOL
PRESENTACIÓ DEL 7È
FESTIVAL B-RETINA
El Castell

19 h

Plaça de Catalunya 22 h
Drama-comèdia. Sobre la
discriminació racial dels ’60 als EEUU.

GRUP VOCAL ZETZÀNIA.
SENTIR MÉS QUE MAI
El Castell

22 h

21 h

NO ME PISES QUE LLEVO
CHANCLAS

21.30 h

DIMECRES 6 DE JULIOL

Parc de Can Mercader
Actuació d’aquesta banda
punk-rock de Cornellà.

FESTIVAL DANSA FOLK
El Castell 21 h
Havaneres, cançó marinera
i de taverna amb cremat de
rom, amb Les Anxovetes.

Parc de Can Mercader 22 h
Concert del grup d’amics-músics
de finals dels ‘80.

CAN MERCADER FESTIVAL

‘MIGRARE’, ESPECTACLE DE DANSA

DISSABTE 9 DE JULIOL

DIJOUS 14 DE JULIOL

DIMECRES 20 DE JULIOL

MAGIC GENERATION.
FESTIVAL DE MÀGIA

FEDERICO UNDERGROUND
EN CONCERT

CARLES BELTRAN
EN CONCERT

Pati de l’escola L’Areny 22 h
Amb les actuacions dels joves mags:
Magic Ramy, Rubén Silva, La Maga
Game i en Magic Pol, presentats per
l’humor irònic de Davig el Magow.

El Castell 22 h
És una extraordinària proposta
que ens acosta a la intimitat de
Lorca amb virtuosisme serè.

El Castell 22 h
Concert a guitarra i piano acompanyat
de la cantant i músic Namina.

DIVENDRES 15
DE JULIOL

CONCERT DE CANTAUTORES
DE CORNELLÀ + MUYAYO RIF
Espai Cultural La Caldereria
A partir de les 21 h

CINEMA A LA FRESCA:
‘RAYA I L’ÚLTIM DRAC’
Plaça de Catalunya 22 h
Al fantàstic món de Kumandra,
les forces del mal lluiten
contra humans i dracs.

DIJOUS 21 DE JULIOL

CAN MERCADER FESTIVAL

RIVER OMELET EN CONCERT

Parc de Can Mercader
A partir de les 19 h
Amb els grups: ANKOR, DEKTA,
BORNIN EXILE, SIRO, EMBELLISH,
AERIAL BLACKED, MARTIN
TEMPLOM DOMINI i PLUTON.

El Castell 22 h
Actuació d’aquest grup d’indie-folk.

DIMECRES 13 DE JULIOL
CINEMA A LA FRESCA:
‘A TODO TREN DESTINO
ASTURIAS’
Plaça de Sant Ildefons 22 h
Comèdia sobre l’absurda persecució
d’un pare i d’un avi per arribar al tren
que porta diferents infants a Astúries
sense cap adult com a responsable.

LAURA FARRÉ ROZADA
EN CONCERT
El Castell
22 h
Actuació de la
pianista nominada
com a Rising
Star per la ‘BBC
Music Magazine’.

DIVENDRES 22
Amb les actuacions de Carla
Collado, Marta Gin i Laura West,
presentat pel músic cornellanenc
Òscar Larios i amb el concert del
grup barceloní MUYAYO RIF.

DISSABTE 16 DE JULIOL
FESTIVAL DANSA FOLK
Patronat Cultural i Recreatiu
18.30 h

MANU GUIX EN CONCERT
Plaça de l’Església 22 h
L’artista presenta el seu
nou disc “Moments”.

DE JULIOL

SANIL DE SOUND
Plaça de Sant Ildefons
A partir de les 18 h
La primera edició d’un festival
de cultura urbana que agrupa
concerts, tallers per a totes les edats
i exhibicions de dansa i muralisme.

ESPECTACLE DE DANSA
‘MIGRARE’
Parc de Can Mercader 21 h
Representació de dansa sobre la
realitat de les dones migrants.

CONCERT TRIBUT A QUEEN
Parc de Can Mercader
22 h
‘Momo’ és
l’homenatge
a la banda
liderada
per Freddie
Mercury.
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La plaça de l’Església es va omplir
de gom a gom durant el pregó de
les Festes del Corpus’22

El ball de l’Àliga va donar pas
a l’inici de la Festa Major

Les tradicions de la Festa Major,
els Castellers

Els punts lila van assessorar dones
i persones LGTBI sobre seguretat

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 aprovat definitivament el projecte
d’obres que a continuació es detalla:
1.- Projecte d’obres anomenat “Obres per reubicar
la Ludoteca El Dau en uns nous locals propietat
de l´Ajuntament situats al Carrer Salvador Allende
N.57 locals 1 i 3”, aprovat inicialment pel Ple d’aquest
Ajuntament en sessió de data 22 de desembre de
2021, l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial
de la Província (BOP) de data 31 de desembre de
2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) número 8574 de data 30 de desembre

de 2021, exposant-se el mateix al públic al Taulell
d’Edictes d’aquest Ajuntament durant el període
comprés entre el 24 de desembre al 4 de febrer de
2022 i havent estat publicat al Butlletí d’informació
Municipal del mes de gener de 2022 i al Portal de
la Transparència durant el període comprès entre
el 10 de gener i el 18 de febrer de 2022; havent-se
publicat l’acord adoptat en sessió plenària de data
30 de març de 2022, que modifica el projecte, en
el Tauler d’Anuncis de la Corporació durant el dia 6
d’abril de 2002, al Butlletí Oficial de la Província (BOP)
de data 13 d’abril, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) número 8646 de data 12 d’abril
de 2022 i al Portal de la Transparència el dia 19 d’abril
de 2022, sense que s’hagin presentat reclamacions
ni suggeriments en el període comprès entre el 30
de desembre i el 19 d’abril de 2022, havent estat
aprovat definitivament de forma automàtica en
data de 20 d’abril de 2022, en conformitat amb les
previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat.
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, 18 de maig de 2022
EDICTE: En conformitat amb el que disposa l’article
104 de la Llei 7/1985, de 2, d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, així com l’article 304.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
i per l’article 10 del Reglament de personal al servei de
les Entitats Locals de Catalunya,es dóna publicitat al
Decret d’Alcaldia núm. 2106/2022, de 20 de maig, pel
que es cessa al personal eventual d’aquest Ajuntament.
…
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Una desena de colles de foc,
protagonistes del multitudinari
Corndefoc

Èxit de participació a tots els
concerts de plaça de Catalunya

La festa de l’escuma,
un dels clàssics del Corpus

El Piromusical va omplir
de color el cel de Cornellà

Decret d’Alcaldia núm. 2106/2022, de 20 de maig

HE RESOLT

Mitjançant Decret número 3630/2019 de data
30 de setembre, i a proposta de la Portaveu del
Grup municipal PODEMOS, aquesta Alcaldia va
procedir a nomenar a la senyora Laura Canela
Guill com assessora d’aquest Grup municipal, en
qualitat de personal eventual d’aquest Ajuntament
i en conformitat amb les previsions establertes
a l’acord plenari de data 2 de juliol de 2019, pel
qual es va determinar el nombre, característiques
i retribucions del personal eventual municipal.

Primer.- Acceptar la petició efectuada per la Portaveu
del Grup municipal PODEMOS, senyora Mª Carmen
López Álvarez i, en conseqüència, cessar a la
senyora Laura Canela Guill com assessora d’aquest
Grup municipal amb efectes del dia 31 de maig de
2022, i donar-li de baixa a tots els efectes com a
personal eventual al servei d’aquest Ajuntament.

Atès que en data 18 de maig d’enguany (RE núm.
21.325) ha tingut entrada en el Registre General d’aquest
Ajuntament un escrit de la Portaveu del Grup municipal
PODEMOS, senyora Mª Carmen López Álvarez, sol·licitant
el cessament de la senyora Laura Canela Guill com
assessora del seu Grup municipal i el nomenament en
el seu lloc de la senyora Esmeralda Márquez Lozano.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb
el que disposa l’article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i en
ús de les atribucions que legalment tinc conferides

Segon.- Nomenar personal eventual d’aquest
Ajuntament, amb els mateixos efectes, a la persona
que a continuació es relaciona, per ocupar el
lloc de treball que així mateix s’especifica:
CÀRREC: Assessora del Grup Municipal PODEMOS
RETRIBUCIÓ: 37.791,60 €
NOM I COGNOM: Esmeralda Márquez Lozano
Amb el règim de dedicació i amb la descripció
del lloc de treball i resta de drets i deures que
consta a l’acord plenari de 2 de juliol de 2019, pel
qual es va aprovar la relació de llocs de treball
del personal eventual d’aquesta Corporació.
Tercer.- Notificar aquest Decret al Grup

municipal PODEMOS, a les persones afectades
i al Departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes.
Quart.- Publicar aquest cessament en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Butlletí d’Informació
Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en
compliment del que estableix l’article 104 de la Llei
7/1985, de 2, d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en els termes exigits per l’article 304.3
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i per l’article 10 del Reglament de
personal al servei de les Entitats Locals de Catalunya.
Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament
d’aquesta resolució en la propera sessió extraordinària
que es convoqui, en compliment del que es
preveu a l’article 22 del ROM, en concordança
amb l’article 38 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
…
Cornellà de Llobregat, 24 de maig de 2022
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MARI CARMEN LÓPEZ
Grup Municipal
de Podemos

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s

PROPOSTES REBUTJADES I CONSULTA SIGUE EL RODILLO DE LA
REPÚBLICA O MONARQUIA
MAYORÍA ABSOLUTA
Aquest mes hem proposat l’adhesió de l’Ajuntament de
Cornellà al projecte “No puc esperar!”. Un projecte pensat
per a facilitar el dia a dia de les persones amb malalties
inflamatòries intestinals, pacients ostomitzats o colectomitzats,
pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i totes
aquelles persones que els metges col·laboradors amb el
projecte considerin que cal incloure, i que necessiten utilitzar
urgentment un lavabo. Si una institució participa en el projecte
i autoritza l’ús dels seus lavabos de manera ràpida i gratuïta,
ajudarà a millorar la qualitat de vida dels pacients amb targeta
“NO PUC ESPERAR!”. Encara que els lavabos dels equipaments
són de lliure accés, és necessària també l’adhesió al projecte
de les associacions o gremis de comerciants i hostaleria
per solidaritat, ajuda a la difusió del projecte i conscienciar
la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les
necessitats que tenen qui les pateixen.
Va ser rebutjada.
També hem proposat implementar la iniciativa
participativa de cuidar escocells per part de la ciutadania
com s’està fent a alguns Ajuntaments com Barcelona,
Badalona, etc. Amb aquesta proposta, els veïns i veïnes de
Cornellà podrien plantar i cuidar-los amb la col·laboració de
l’Ajuntament, que identificaria certs escocells, els repartiria
entre els voluntaris i voluntàries que s’oferissin a cuidar-los
i donaria el material i assessorament necessari per a poder
plantar-hi plantes i flors.
Aquesta iniciativa promouria la millora de l’entorn i fomentaria
la biodiversitat de l’espai urbà naturalitzant els espais públics no
enjardinats amb tots els beneficis que això comporta per a la
salut, amb la participació ciutadana en la cura, plantació de flors i
embelliment de l’entorn urbà, reforç del sentiment de pertinença
i manteniment de l’espai públic com a bé i patrimoni de tothom,
creació de vincles socials i intercanvis entre les veïnes i veïns
aprofitant el Cornellà Natura per poder fer un seguiment de
l’activitat i del bon ús dels espais seleccionats per aquesta activitat.
També va ser rebutjada.
D’altra banda, el 14 de maig de 2022 vam participar
en la Consulta Popular Estatal Monarquia o República,
iniciativa democràtica no vinculant que es va poder realitzar
gràcies al treball i il·lusió de milers de persones voluntàries i
organitzades, que de manera unitària van muntar taules de
votació en el conjunt de l’Estat. Nombroses organitzacions,
col·lectius i persones particulars ens vam organitzar en una
Plataforma unitària, àmplia i plural, amb l’objectiu d’impulsar la
Consulta Popular perquè la ciutadania pogués pronunciar-se
sobre una d’aquestes dues opcions. A Cornellà es van
preparar tres taules, el resultat de les quals va ser en favor
de la República per una aclaparadora majoria.
Salut i República!
Contacte: cornelladellobregat@circulospodemos.info

En el pleno ordinario de mayo, el Grupo Municipal de Ciutadans
presentó dos propuestas. La primera, fue moción conjunta
con ERC y la concejal no adscrita para realizar un proceso de
información ciudadana sobre el Área Residencial Estratégica
(ARE) Ribera Salines. El PSC, votó en contra de esta iniciativa
de transparencia y gobierno abierto. Desde Ciutadans no
entendemos como el equipo de gobierno, no informa a los
cornellanenses de la situación actual de este proyecto residencial.
También, Cs presentamos otra iniciativa para la mejora y
el impulso de la movilidad sostenible. La propuesta solicitaba el
estudio de ADIF para instalar una ferrolinera en las
inmediaciones de la estación de RENFE, ya que ADIF, tiene una
patente para la instalación de puntos de carga de vehículos
eléctricos que aprovechan la energía que se genera en la
frenada de los trenes. A diferencia de otros municipios, en los
cuales el PSC ha votado a favor, dando apoyo a esta apuesta
por la movilidad sostenible, el PSC de Cornellà votó también
en contra de la medida.
En el resto de mociones presentadas, Cs Cornellá siguió con
su objetivo de realizar una política útil que tenga como centro
a los cornellanenses y la mejora de su calidad de vida. Siempre
daremos apoyo a propuestas encaminadas a ello, procedan del
grupo político que procedan. En este sentido, votamos a favor de
la iniciativa de ERC para fomentar el uso del servicio “Re-Utlitza”,
un servicio municipal para dar una segunda vida a objetos como
muebles, electrodomésticos, artículos electrónicos, bicicletas y
juguetes, que tiene un conocimiento casi nulo en la población.
También, dimos apoyo a la iniciativa de Podemos de impulsar
en nuestra ciudad el proyecto “No puc esperar!” para permitir la
entrada en baños públicos a personas con necesidades urgentes.
Para finalizar, también votamos a favor de la otra moción de
Podemos para que la ciudadanía participe como voluntaria
en el cuidado de los alcorques.
A todas las mociones presentadas por la oposición, el
PSC votó en contra, argumentando que la legislatura está
finalizando. Es decir, el PSC ha decidido dar la espalda de aquí
a mediados de 2023 a todas aquellas medidas que procedan
de la oposición, y, por lo tanto, que no estén en dentro de
su programa político, gobernando tan solo para una parte
de los cornellanenses.
Ante esta situación de bloqueo político ante propuestas de
aquellos que piensan diferente, Ciutadans seguiremos defiendo
nuestro ideario liberal, en el cual las personas somos libres para vivir
nuestras vidas como decidamos, siempre y cuando respetemos
esa misma libertad del resto de personas, sus opiniones y sus
propuestas políticas dentro del Estado de Derecho.
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.
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RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

RIBERA SALINES, MANCA
DE TRANSPARÈNCIA
A Cornellà es pretén construir un barri sencer nou a la zona
Ribera Salines, entre l’Avinguda Baix Llobregat i la Ronda
Litoral, i la Carretera de Sant Boi i l’Estadi Municipal Pilar Pons.
És l’única zona agrícola i de gran riquesa natural que queda a
la nostra ciutat.
L’àrea residencial estratègica (ARE) Ribera Salines es va
aprovar el 2009. En el projecte inicial, ocupava un espai de
539.814 m2 on es volien edificar 2.497 habitatges; dels quals el
80% havien de ser de protecció oficial i el 20% lliures, amb els
corresponents equipaments. I es preveia que durant el 2010
es durien a terme els treballs d’urbanització i que els primers
habitatges es començarien a construir a partir del 2011, però
va quedar aturat per la crisi immobiliària del 2008.
Ara, l’equip de govern ha reiniciat el projecte i treballa en el
seu replantejament, tal com ha traslladat en diverses ocasions;
en què l’alcalde s’hi ha referit com a ecobarri. És evident
que després de 12 anys de la seva aprovació, han variat les
condicions inicials, sumat a la realitat del canvi climàtic. Però,
no hi ha actualment cap informació pública oficial que detalli
la quantitat final d’habitatges que es volen construir, ni el
percentatge destinat a protecció oficial, ni els equipaments
que se’n deriven, ni el seu termini d’execució, ni què volen dir
quan parlen d’ecobarri.
Nosaltres sempre ens hem oposat a aquest projecte,
considerem que s’ha de trobar un equilibri entre habitatges,
equipaments, zones industrials i zones verdes i agrícoles a la
ciutat. No podem construir fins a l’últim metre quadrat i hem
de preservar les poques zones verdes de les quals disposem.
Tot això, sumat a la gran pèrdua que suposaria aquest
espai natural i als grans impactes ambientals que generaria.
Actualment, ja som la població amb més densitat del Baix
Llobregat, necessitem que aquest espai natural estigui al
servei de la ciutadania.
Ara bé, més enllà del posicionament a favor o en contra,
la ciutadania té dret a saber què, com i quan es pretén
executar. Per aquests motius vam presentar una moció,
conjuntament amb altres partits, per demanar que es faci un
procés d’informació ciutadana que expliqui les modificacions
del projecte i els objectius, així com el pla d’execució. També
demanàvem que es realitzés una consulta popular per tal que
la ciutadania pogués posicionar-s’hi.
La moció no es va aprovar degut al vot contrari del PSC
i l’abstenció dels Comuns, negant el dret de la ciutadania a
ser informats.
La Plataforma Ribera-Salines s’ha creat per aturar aquest
projecte i per donar vida a aquest espai. Agraïm la seva
presència al darrer ple municipal, i us animem a participar a la
concentració que convoquen el 29 de juny, a les 19 h, davant
de l’Ajuntament per mostrar el rebuig a aquest projecte.

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

¡2 NUEVAS BIBLIOTECAS!
Fa prop de quinze anys Cornellà va posar en marxa el pla
estratègic “Ciutat de la lectura”. Amb ell pretenia fomentar
l’hàbit de llegir com a una de les fites de millora de la
població, entenent el fet lector com una eina de formació
personal, de cohesió social i de progrés col·lectiu.
En tot aquest temps la ciutat, conjuntament amb
entitats, col·lectius i altres institucions, ha desenvolupat
multitud de programes, campanyes i projectes que han
produït i presentat infinitat de llibres i d’activitats literàries,
impulsant certàmens, tallers i laboratoris tant de creació
com del foment de la literatura local i per extensió del seu
coneixement i lectura.
Y aunque el proyecto continúa avanzando, adaptándose
a los tiempos gracias a los medios tecnológicos, a los nuevos
canales de comunicación y a la presencia de nuevos autores,
este será un año importante en tanto que nuestra “Ciudad de
la Lectura” culminará su “Xarxa” de Bibliotecas públicas (XBC)
con la incorporación de dos nuevos equipamientos al mapa
ya existente.
A la Biblioteca Central, la Biblioteca de Sant Ildefons y la
Marta Mata, se suman ahora la Biblioteca Clara Campoamor,
situada en el Parque del Canal de la Infanta, en el barrio de
Fontsanta-Fatjó y la Biblioteca Teresa Pàmies, que se levanta
cerca de la Estación de los FFCC de Almeda. Ambos espacios
abrirán sus puertas coincidiendo con los actos del Corpus,
nuestra Fiesta Mayor. Y es que su presencia no deja de ser
también motivo de celebración.
Festegem-ho doncs. Per una banda, que com a ciutat fem
una clara aposta per lectura, pel coneixement, per la cultura
en general, enfortint la Xarxa de Biblioteques que la ciutat
disposa, amb aquests referents de proximitat que cohesionen
el territori, i per l’altra que reforcem també el compromís
amb l’empoderament femení que la ciutat manté, dedicant
aquest nous centres a dues figures femenines, Campoamor
i Pàmies, que han estat cabdals per la seva reivindicació,
creativa i social, respecte a la igualtat en drets de les dones.
Us convidem a visitar-les, a fer-ne ús. Aquelles persones
que les freqüenten sovint, que són realment moltes, saben
que a la XBC troben camins per imaginar i aprendre, per
estimar els llibres i respectar-nos més com a societat.
Disfrutemos pues de estas nuevas bibliotecas, que suman
ambas casi 2.200 m2 de superficie, dedicada toda ella a los
30.000 nuevos documentos que se incorporan a nuestra
ya extensa red de lectura. Aprovechemos estas dos nuevas
bibliotecas novedosas también porque estarán abiertas las 24
horas del día, porque con ellas creceremos como sociedad,
y seguro que fortalecemos el conocimiento y nuestro estado
emocional. Som la ciutat de la lectura, visca!
Ya sabéis, podéis escribirnos a psc@aj-cornella.cat,
o nos encontramos por la ciudad.
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CLAUDIO CARMONA
Grup Municipal d’En
Comú-Movem Cornellà

ELISABET GARCÍA
Regidora no adscrita

EQUIPAMENTS, COMUNITAT
I FRATERNITAT

URBANISME CONTRA
LES PERSONES

Històricament, ciutats com Cornellà han viscut amb el repte
de combatre les desigualtats socials i les baixes rendes
existents als nostres barris. Les crisis econòmiques colpegen
especialment els barris més vulnerables i la destrucció de llocs
de treball sol ser més ràpida i contundent que a altres territoris.
Però històricament els barris de Cornellà també han
comptat amb elements, sovint intangibles, que han permès
blindar la cohesió social, generar oportunitats de progrés
social i promoure l’accés a la cultura o l’esport, tots ells
elements de desenvolupament personal. Aquest patrimoni
social i comunitari, basat en el suport mutu, la cooperació
entre veïns i veïnes i l’activisme social i cultural d’entitats i
associacions, juntament amb la xarxa d’escoles públiques, ha
proveït d’oportunitats a molts i moltes joves de barris com
Sant Ildefons o Fontsanta-Fatjó.
Sovint diem que aquest patrimoni social és l’ànima de la
nostra ciutat, però aquesta ànima necessita un esquelet on
desenvolupar-se, i aquest esquelet és la xarxa d’equipaments
culturals, cívics, socials i esportius existent a la nostra ciutat. Una
xarxa en creixement, amb la posada en marxa de les dues noves
biblioteques als barris d’Almeda i Fontsanta-Fatjó i amb la
recuperació de Can Bagaria per part de l’Ajuntament per ubicar
la nova escola municipal de música.
Un exemple d’aquesta ànima, necessària i valuosa, va ser
l’acte d’homenatge a la grandíssima escriptora Almudena
Grandes que va tenir lloc el passat 25 de maig a l’Auditori
de Sant Ildefons. L’Auditori ple va recordar la figura i l’obra de
l’escriptora madrilenya especialista en recuperar, mitjançant les
seves brillants novel·les, la memòria històrica del nostre país,
especialment en episodis com la Guerra Civil. Un acte emotiu
i brillant organitzat per la UNED, CCOO i Acròbates Cultura.
També és emotiu recordar una figura com aquesta en un
equipament com és l’Auditori i la Biblioteca de Sant Ildefons,
un equipament modern que garanteix l’accés a la cultura de
centenars de veïns i veïnes del barri amb més quantitat i densitat
de població de la nostra ciutat.
Amb aquesta mateixa vocació de garantir l’accés a la cultura
de tots i totes obren les portes les dues noves biblioteques Clara
Campoamor i Teresa Pàmies. És una gran notícia i un gran orgull
de ciutat comptar amb aquests dos nous equipaments que han
de donar molta vida als barris de Fontsanta i Almeda, dos barris
en transformació, que reforcen els espais socials i comunitaris.
Educació, cultura i comunitat són elements
indispensables per reduir les bretxes socials existents a
les nostres ciutats, teixint xarxes de relacions socials que
ens ajuden a connectar-nos amb realitats diverses i amb
oportunitats formatives, laborals i d’oci. Lluita pel progrés és
aspirar als màxims nivells d’igualtat i llibertat, però sense
oblidar la fraternitat, perquè -ara i sempre- als nostres barris
necessitem molta fraternitat.

Més petit que molts latifundis d’altres zones de l’estat, més petit
que algunes àrees de caça, poc més de 600 hectàrees té Cornellà
de Llobregat. Una població de 90.000 habitants amb una
densitat de 12.700 persones per quilòmetre quadrat, unes 157 per
hectàrea. Després de l’Hospitalet de Llobregat una de les densitats
més grans del mon fins i tot per sobre de països asiàtics.
Vivim en barris. A una ciutat feta a retalls com a
resultat dels diferents processos especulatius i cosides
artificiosament amb puntades grolleres. Suportem amb
vergonyosa passivitat els capritxos dels arquitectes i
l’arquitectura de moda, barrejades als nostres carrers.
Des de kilòmetres visualitzem el skyline del gratacels a la
plaça del poble, junt a la torre de l’Església. És l’exemple més
esperpèntic del que ha sigut i el que és Cornellà i mai hauria
d’haver sigut. Hem assistit a la destrucció de monuments,
obres, paratges, racons, símbols històrics, sentimentals,
i Cornellà en tenia molts. La pressió i la especulació
urbanística ha trencat les nostres tradicions culturals,
l’essència de les relacions de veïnat i amb això els espais
físics de comunicació, festius, de solidaritat i cooperació.
S’han destrossat sense pietat la més pura essència de les
nostres cultures, la d’aquí i la que els immigrants portàvem,
que formen una indestructible i de classe per sobre de les
dificultats. Aquests punts tradicionals de trobada, d’oci, de
convivència no comercialitzada.
L’especulació urbanística dispersa i borra la nostra
identitat per a modelar-nos en el mateix procés
d’individualisme i hàbits de vida i de consum d’acord
als mateixos interessos. La nostra ciutat ha crescut en
densitat i encara pretén créixer en extensió. Cornellà, com
altres ciutats d’ençà, va canviar la seva funció de poble, de
suport físic i infraestructures per a la vida en comú. S’ha
convertit en una mercaderia i mercat, o ciutats dormitori o
espais residuals d’exclusió. Els nostres pobles y ciutats els
converteixen en màquines de creixement productores de
beneficis per les elits empresarials i financeres. Els seus noms
estan molt presents. Qualsevol espai agrícola, qualsevol
espai verd, qualsevol solar, qualsevol espai lliure, a l’aire o al
sol, ha de ser protegit i cuidat.
Resulta incompatible després de més de 40 anys
de “democràcia” que un Ajuntament democràtic no
consulti als seus veïns quan pretén fer una mossegada
a un espai agrícola que sens dubte marcarà el futur del
nostre poble i el seu futur ecològic, Ribera Salines. Resulta
paradoxal aquesta democràcia que perpetua com a dinastia
monàrquica als nostres governants municipals per més
de 26 anys, així no es veuen les coses com els i les veïnes,
pesen sous, burocràcia i potser interessos. Per higiene
democràtica no s’ha de menysprear i hem d’escoltar i
comptar amb tots els sectors i veïnes del poble.
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JUNY/
JULIOL
https://agenda.cornella.cat
TECNOESTIU AL CITILAB
Torna l’activitat tecnològica d’estiu del Citilab i ho fa
amb un nou taller que proposa que les nenes i els
nens connectin tendències actuals –com ho són
la programació i la robòtica– amb l’agricultura.
Més informació: www.citilab.eu

ST. ILDEPHON’S FESTIVAL, EL 2 DE JULIOL
La ciutat podrà tornar a gaudir de la festa St. Ildephon’s
Festival, que se celebrarà el dissabte 2 de juliol,
de 18 a 24 h, al carrer de l’Avellaner. És una
proposta festiva, musical i familiar que es recupera
per continuar omplint els carrers de lleure.

SERVEIS
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NOVA PROGRAMACIÓ D’ESTIU
A LES BIBLIOTEQUES
Les cinc biblioteques municipals han preparat la
seva agenda d’activitats durant l’estiu per oferir
diverses propostes: culturals, alternatives a la calor,
i per a totes les edats. Podeu consultar la seva
programació a www.biblioteques.cornella.cat

NITS INSÒMNIA D’ESTIU
El programa d’oci alternatiu i saludable per a joves
Nits Insòmnia enceta la seva edició d’estiu, amb
propostes per a cornellanencs i cornellanenques
dels 16 als 35 anys. La programació comença
l’1 de juliol i finalitza el 23 del mateix mes.

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

TRÀMITS EN LÍNIA
SEU ELECTRÒNICA
https://seuelectronica.cornella.cat/
BUSQUES UNA
FARMÀCIA DE GUÀRDIA
A CORNELLÀ?
Aquí la trobaràs!

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

DAVANT
L’OCUPACIÓ IL·LEGAL
D’HABITATGES
AVISA’NS!
Tel.: 93 377 14 15
GUÀRDIA URBANA
DE CORNELLÀ
(Rubió i Ors, 65)
Totes les trucades seran tractades
de manera confidencial i anònima

APP DE SEGURETAT

Es recomana a la ciutadania
no recórrer a cap mercat negre
d’habitatges o ofertes que
resultin sospitoses per a evitarun
risc molt elevat de perdre els
seus diners i de quedar-se
finalment sense habitatge.
Si detecta un pis en la seva
comunitat que porta temps buit
i pot ser susceptible de ser ocupat o
un habitatge ocupat il·legalment
contactar directament amb la
Guàrdia Urbana de Cornellà.

www.cornella.cat

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

