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TODAVÍA NO ES SUFICIENTE

El 25 de noviembre recordamos que sigue habiendo 
víctimas de la violencia machista, seguimos recordando 
sus nombres y planteando que debemos evolucionar 
como sociedad hasta ser capaces de dejar atrás esta lacra.

Soy plenamente consciente de que, por mucho 
que eduquemos, por muchas medidas positivas 
y ayuda que prestemos, siempre nos van a decir 
que no es suficiente. Y tienen razón, mientras haya 
víctimas, mientras haya tantas víctimas por el hecho 
de ser mujeres, todo lo que hagamos desde las 
administraciones no es suficiente, pero es necesario.

Especialmente importante es que los más jóvenes 
tomen conciencia de esta realidad. Por eso, uno de 
los ámbitos donde insistimos más es en divulgar la 
necesidad de una afectividad positiva entre los y las 
jóvenes de los institutos, y si hace falta, en las escuelas. 

Otro ámbito sobre el que hemos reflexionado, y 
nos preocupa, es el de la sensación de seguridad en el 
espacio público. Ante esta preocupación, hemos tomado 
medidas este año como replantear la iluminación de 
algunos espacios, como el programa de recuperación 
de los serenos, o como los itinerarios seguros durante 
la fiesta mayor. De generación en generación, muchas 
mujeres han sentido miedo al caminar solas de 
noche, los padres y madres tenemos miedo cuando 
nuestras hijas vuelven tarde a casa, y ese miedo que 
transmitimos, es una muestra de que no hemos sido 
capaces de revertir esta realidad. No debería ser así: 
ese temor, la presencia invisible del miedo, coarta la 
libertad de las mujeres, y eso es especialmente grave. 

Por ello, además de todas las medidas de prevención, 
programas formativos y de concienciación, o de 
herramientas que ponemos a disposición de las víctimas, 
ante el 25 de noviembre es evidente, una vez más, que 
nos queda camino por recorrer, por evolucionar y dejar 
atrás esta realidad que contamina a nuestra sociedad.

El 25 de novembre recordem que continua havent-hi  
víctimes de la violència masclista, continuem 
recordant els seus noms i plantejant que 
hem d’evolucionar com a societat fins a ser 
capaces de deixar enrere aquesta xacra.

Soc plenament conscient que, per molt que 
eduquem, per moltes mesures positives i ajuda que 
prestem, sempre ens diran que no és suficient. I tenen 
raó, mentre hi hagi víctimes, mentre hi hagi tantes 
víctimes pel fet de ser dones, tot el que fem des de les 
administracions no és suficient, però és necessari.

Especialment important és que els més joves 
prenguin consciència d’aquesta realitat. Per això, 
un dels àmbits on insistim més és a divulgar la 
necessitat d’una afectivitat positiva entre els i les 
joves dels instituts, i si fa falta, a les escoles. 

Un altre àmbit sobre el qual hem reflexionat, i ens 
preocupa, és el de la sensació de seguretat en l’espai 
públic. Davant aquesta preocupació, hem pres mesures 
enguany com replantejar la il·luminació d’alguns espais, 
com el programa de recuperació dels serenos, o com 
els itineraris segurs durant la festa major. De generació 
en generació, moltes dones han sentit por en caminar 
soles de nit, els pares i mares tenim por quan les 
nostres filles tornen tard a casa, i aquesta por que 
transmetem, és una mostra que no hem estat capaços 
de revertir aquesta realitat. No hauria de ser així: 
aquest temor, la presència invisible de la por, coarta 
la llibertat de les dones, i això és especialment greu. 

Per això, a més de totes les mesures de prevenció, 
programes formatius i de conscienciació, o d’eines que 
posem a la disposició de les víctimes, davant el 25 de 
novembre és evident, una vegada més, que ens queda 
camí per recórrer, per evolucionar i deixar enrere 
aquesta realitat que contamina la nostra societat.

L’alcalde
Antonio Balmón
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Cornellà de Llobregat aborda un nuevo 25-N con 
el punto de mira puesto en la prevención de la 
violencia machista y en reforzar los circuitos de 
atención e intervención. Esta fecha se conmemora 
el Día Internacional por la Eliminación de la 
Violencia Machista. Se realizarán diferentes 
actos conmemorativos entre los que destaca 
la lectura del manifiesto el mismo viernes 25 
de noviembre (plaça de l’Església, 18.30 horas), 
organizado por el Consell Municipal de la Dona, 
y con la colaboración de diversas entidades.

La acción preventiva ha puesto especial incidencia 
en los jóvenes de la ciudad. Un total de 1.400 
alumnos de ESO han realizado durante el curso 
2021-2022 talleres de prevención de las violencias 
en parejas jóvenes, y sobre comportamientos 
alrededor del mito del amor romántico.

En este grupo de edad es fundamental el papel 
de la Xarxa Activa de la Joventut per la Igualtat 
(XAJI), jóvenes estudiantes de los institutos que 
reciben formación para actuar como referentes 
en este ámbito de sus compañeros y compañeras. 
Actualmente, forman parte de la XAJI 192 jóvenes, 
que están en los seis institutos de la ciudad. Estos 
grupos han realizado 20 horas de formación en 
aspectos sobre la violencia machista, la igualdad 
de género y la diversidad de género y sexual.

Desde el CIRD también se realizan otros proyectos 
de carácter anual derivados de la atención a víctimas de 
la violencia machista. Por ejemplo, proyectos de inserción  
sociolaboral, para lo que se colabora con el departamento 
de Políticas de Empleo y que les permita integrarse en 
acciones formativas, elaborar currículums, tomar  
parte en programas específicos, etc.

COMPROMISO MUNICIPAL  
Y DE LA CIUDADANÍA PARA  

ERRADICAR LA  
VIOLENCIA MACHISTA

25 de noviembre 
18.30 horas 
Plaça de l’Església 
LECTURA DEL MANIFIESTO 
A CARGO DEL CLUB SOCIAL ESPAI 3

#Cornellaposalalupa
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PROTOCOLO Y CIRCUITO DE INTERVENCIÓN
Cornellà dispone de un protocolo de atención 
coordinación entre diferentes servicios e instituciones  
para atender los casos de violencia machista. 
El protocolo facilita y ayuda a realizar una 
intervención y derivación eficaz de las mujeres 
que se encuentran en una situación de violencia 
machista. Por ejemplo, cuerpos de seguridad (para 
protección o trámites penales), terapia psicológica, 
asesoramiento jurídico, servicios sociales, entidades 
de formación e inserción sociolaboral, entre otros.

Existe una comisión de abordaje y seguimiento  
de las atenciones que vela por la correcta aplicación del  
protocolo y su coordinación, de la que forman parte  
los diferentes agentes que deben actuar: el propio  
CIRD, Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra, servicios  
sociales y de salud mental, etc.

CONOCER LOS 
REFERENTES DE 

LA XAJI DESDE 
LA ESCUELA

Se ha realizado un proyecto piloto 
de acompañamiento entre la 

XAJI del Instituto Maria Aurèlia 
Capmany y los alumnos de  
6º de Primaria de la escuela 
Antoni Gaudí. La prueba ha 

tenido el objetivo de reducir 
la angustia que provoca este 

cambio de etapa educativa y que 
puedan conocer la XAJI antes de 

su incorporación a secundaria, 
como referentes en temas de 

igualdad, diversidad y violencia 
machista. La primera experiencia 

ha sido un éxito y se ha planteado 
extenderla a más centros.

ASESORAMIENTO, 
UN FACTOR 
PRIMORDIAL
El asesoramiento por razón de 
violencia machista por parte 
de la abogada del centro o por 
otros servicios de orientación 
jurídica es un factor primordial. 
Así pueden conocer sus 
derechos legales como mujeres, 
como parejas y como madres, 

y les facilita pautas 
previas para poder 
denunciar si es el 
caso. Además, esta 
orientación las hace 
sentir acompañadas y 
permite concretar los 
hechos denunciables 
ante los Mossos 
d’Esquadra o ante 
el juzgado, y si es 

necesario, pautar las medidas 
cautelares de protección 
previas que puedan recibir.

El CIRD atendió en el año 2021 a 209 mujeres por  
violencia machista, en las distintas formas en que se  
presenta el maltrato. De hecho, 110 de ellas venían  
derivadas de otros servicios públicos y 99 acudieron 
en primer lugar al CIRD. Del total, hasta un 80% era  
la primera vez que acudían al centro.

El CIRD, como referente municipal para las 
mujeres de la ciudad y específicamente como 
punto de atención a las que se puedan encontrar 
en una situación de violencia machista, ha dado 
asesoramiento legal a 166 de estas mujeres por 
parte de una abogada. Desde el CIRD se ofrece una 
atención social, jurídica y psicológica, y según las 
necesidades se realiza un seguimiento respetando 
los tiempos y el proceso de cada mujer.

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



COMENCEN LES OBRES PER 
CONSTRUIR UN NOU ACCÉS  
A L’ESTACIÓ DE RENFE

El carrer de Bonestar, en el tram entre els carrers de 
la Florida i de l’Anoia, s’ha transformat en un espai per 
a vianants, després de la intervenció realitzada per 
l’Ajuntament de Cornellà durant els darrers mesos. 
Així també reforça la seva funció com a eix de connexió 
per a les persones que es desplacen entre els barris 
de la Gavarra i Centre. Tot el tram de carrer ara és de 
plataforma única, i només es permet l’accés als guals.

Una festa popular amb tallers infantils i animació, 
el matí del diumenge 16 d’octubre, va servir per 
estrenar aquest espai com a zona de lleure per als 
veïns i veïnes de la part baixa del barri de la Gavarra.

A principis del mes d’octubre 
Renfe ha iniciat les obres d’un 
nou edicle a l’estació de Renfe de 
Cornellà. Aquest edifici d’accés 
donarà al carrer de Sevilla, cap 
al nord de la ciutat, i facilitarà la 
sortida dels usuaris de l’estació 
que arriben per la via que ve 
de Barcelona cap als barris de la 
Gavarra, el Pedró i Sant Ildefons. 

L’actuació, que s’estima que 
durarà quatre mesos i mig, compta 

amb un pressupost de 215.126,37 €  
i està inclosa al Pla de Rodalies 
de Catalunya. L’espai a la part 
nord de l’estació tindrà la capacitat 
de poder albergar un control 
d’accés, màquines d’autovenda 
i servei d’informació al viatger. 
La nova instal·lació se situa en 
terrenys propietat de l’Ajuntament 
de Cornellà, que ha efectuat una 
concessió de domini públic a ADIF 
per facilitar-ne la construcció.

L’edifici actual només disposa 
d’una sortida que dona a la plaça 
de l’Estació, al barri Centre, i que 
obliga els passatgers que volen 
desplaçar-se al sector oposat 
del municipi a tornar a creuar 
pel pas superior de l’estació. 

UNA FESTA ESTRENA EL CARRER DE BONESTAR 
COM A ESPAI PER A VIANANTS
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LA GUARDIA URBANA DE CORNELLÀ 
IMPONE MÁS DE 1.300 SANCIONES 
A PATINETES EN 9 MESES
El año 2021, el Ayuntamiento de 
Cornellà modificó la Ordenanza 
Municipal de Circulación de 
Vehículos y Peatones, dado el 
crecimiento exponencial de 
la utilización de vehículos de 
movilidad personal (VMP) en la 
ciudad, principalmente patinetes, 
y de acuerdo con la normativa 
aprobada por el Gobierno central.

El objetivo del Ayuntamiento 
era velar tanto por la seguridad 
de sus conductores como por 
la de los peatones, regulando la 
circulación de estos vehículos 

exclusivamente por la calzada 
o por carriles segregados. La 
entrada en vigor de la nueva 
normativa estuvo acompañada de 
diferentes campañas informativas 
por parte de agentes cívicos y 
de la Guardia Urbana, encargada 
de garantizar el cumplimiento 
del nuevo marco regulador.

Desde su implantación, se 
han impuesto sanciones por el 
incumplimiento de diferentes 
aspectos de la normativa. Según 
datos de la Guardia Urbana, 
entre enero y septiembre de 

2022, se han abierto 1.320 
expedientes sancionadores 
contra VMP, más del doble que 
durante todo el año 2021.

De estas estas 1.320 sanciones, 
el 65% se han producido por ir 
sin casco homologado, el 10% 
por circular por la acera, el 9% 
por transportar más de una 
persona, el 6% por conducir de 
forma negligente y el resto, en 
menor porcentaje, por conducir 
utilitzando el teléfono móvil, 
no respetar el semáforo rojo, y 
llevar auriculares, entre otros.

SANCIONES A VEHÍCULOS VMP 
(Enero-septiembre 2022)

No utilizar casco homologado

65% 9% 

Transportar 
más de una 
persona

Circular por 
la acera

10% 6%

Conducir de 
forma negligente

Conducir 
utilizando 
el teléfono

3%3%

No respetar 
semáforo 
en rojo

Conducir 
utilizando 
auriculares
2%

Otras
2%

Respetar las señales de tráfico

Llevar casco homologado

Sólo una persona



CORNELLÀ INFORMA / MEDI AMBIENT / Pàgina 8

NUEVO HORARIO  
DE LAS RE-PARADAS

Onze centres educatius de Cornellà prenen part en 
un projecte pioner de recuperació de la ‘col paperina’. 
Liderat per Anna Raventós, professora de les escoles 
Mediterrània i Anselm Clavé, i membre de l’entitat 
Convivium Slow Food Garraf/Penedès, compta 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cornellà 
i dels avis i àvies que tenen un hort municipal a la 
ciutat. Les escoles mencionades ja van fer una prova 
pilot el curs anterior, i enguany s’hi sumen altres 
centres de Cornellà: L’Areny, Antoni Gaudí, Jacint 
Verdaguer, Dolors Almeda, Betània i els instituts 
Francesc Macià, Esteve Terradas i Illa i Miquel Martí 
i Pol, a més d’un centre de Sant Joan Despí.

El 19 d’octubre, a l’hort urbà Josep Pidelaserra i 
Llach, 25 alumnes d’aquests centres educatius van 
plantar, junt amb els avis, les llavors de col paperina als 
horts. El projecte té com a objectiu promoure l’educació 
alimentària i ambiental, perseguint els valors de la 
proximitat, la sostenibilitat i l’aprofitament alimentari.

Las Re-Paradas son dos antiguos 
quioscos reconvertidos en espacios 
que facilitan el reciclaje de 
productos especiales como cápsulas 
de café, pilas, o aceite de cocina y 
realizan actividades divulgativas. 

Desde el mes pasado, han 
cambiado su horario: la Re-Parada 

de la Gavarra (c. Catalans 70) 
abre martes y jueves de 10.30 
a 13 horas, y lunes, miércoles y 
viernes de 17 a 19.30 h, mientras 
que la Re-Parada del Centre (c. 
Menéndez y Pelayo) abre lunes, 
miércoles y viernes de 10.30 a 13 h, 
y martes y jueves de 17 a 19.30 h.

CONSUMO RESPONSABLE: EVITA 
RESIDUOS Y COMPRA DE PROXIMIDAD 

El Ayuntamiento de Cornellà realiza 
durante el mes de noviembre una 
campaña de consumo responsable 
con motivo de la Semana Europea de 
Prevención de Residuos. Se instalarán 
stands en el Mercado de Sant Ildefons 
(24/11) y en el Mercado Centre (29/11) 
para difundir buenas prácticas en este 
ámbito, con la colaboración también 
de la Xarxa de Comerç Verd.

Consumo responsable es la 
actitud de consumir de forma 
consciente y crítica a la hora de 
comprar un producto o contratar 
un servicio. Reduciremos el 
impacto sobre el medio ambiente 
comprando de proximidad, 
de temporada, productos 
ecológicos, de segunda mano,  
o evitando los envases.

ALUMNES I AVIS DE LA CIUTAT 
PARTICIPEN EN UN PROJECTE 
PIONER D’EDUCACIÓ ALIMENTÀRIA



L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
posarà en marxa a principis de 2023 
el servei de bicicletes compartides 
AMBici, i Cornellà serà un dels 
primers municipis on es desplegui.

AMBici funcionarà amb 2.600 
bicicletes elèctriques d’última 
generació (del model e-SMARTbike 
2.0) que podran circular per 15 
municipis de la metròpoli. És un 
servei que complementa l’ús 
del transport públic, així que les 
estacions on es podran recollir i 
tornar les bicicletes estaran a tocar 
de parades de metro, autobús, 
ferrocarril, tramvia, etc. Les primeres 
ciutats on s’instal·laran seran 

Cornellà, Sant Joan Despí i Sant 
Feliu de Llobregat, per arribar als 
altres dotze municipis en els mesos 
següents. A més, com a mínim la 
meitat de les estacions disposaran 
d’un punt de recàrrega elèctrica.

Durant el primer any de 
funcionament, l’AMBici ofereix una 
tarifa promocional: un abonament 
de 25 € anuals, que permet utilizar 
la bicicleta durant els primers 
30 minuts gratuïtament. A partir 
d’aquell moment, el cost serà 
de 0,50 € per cada 30 minuts. 
Actualment, Barcelona ja té el seu 
propi servei de bicicleta elèctrica 
compartida (anomenat Bicing); 

els seus usuaris poden adquirir un 
abonament metropolità a preu més 
reduït per ambdós serveis.

CORNELLÀ INFORMA / MOBILITAT / SERVEIS / Pàgina 9

ESTRENA DE L’AMBICI:  
BICICLETES ELÈCTRIQUES 

COMPARTIDES PER A RECÓRRER  
L’ÀREA METROPOLITANA

Aigües de Barcelona instal·la cada primer divendres de mes  
una oficina mòbil a Cornellà per fer qualsevol consulta o tràmit  
sobre l’aigua i la teva factura. Estarà situada al mercat de Sant  
Ildefons, de 9 a 13.30 hores.

L’objectiu d’Aigües de Barcelona, la concessionària del servei 
públic d’aigua a Cornellà i la majoria de ciutats de l’entorn 
metropolità, és apropar l’atenció presencial i facilitar la gestió dels 
tràmits amb aquesta Oficina Mòbil. Les persones que la visitin al 
seu municipi podran fer, de manera presencial, totes les consultes 
i gestions que requereixin, sense haver de demanar cita prèvia.

CONSULTES I TRÀMITS SOBRE  
LA FACTURA DE L’AIGUA
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EL CENTRE 
D’EMPRESES 

CREA UN PUNT 
DE SUPORT 

EMPRESARIAL

El Centre d’Empreses Baix Llobregat de Procornellà 
ha creat un espai destinat a l’atenció a empresaris i 
empresàries per a donar a conèixer tots els serveis de 
què disposa, quant a ajudes i finançament de projectes, 
atracció d’innovació i talent, foment de la interrelació 
empresarial, lloguer d’equipamientos, el programa 
Reempresa, tràmits, etc.

El nou Punt de Suport Empresarial és a la mateixa seu 
del Centre d’Empreses Baix Llobregat, al carrer de Tirso 
de Molina 36, i se suma al ventall d’accions que realitza 
aquest equipament destinades a impulsar la creació i el 
creixement d’empreses que generin ocupació i apropin 
la innovació i el talent a les empreses de Cornellà, i així 
millorar la seva competitivitat.

 https://www.centredempresesprocornella.cat/

CORNELLÀ OPEN 
FUTURE APUESTA 
POR STARTUPS 
CON BASE 
TECNOLÓGICA
Ya está en marcha la nueva convocatoria del programa 
Cornellà Open Future, destinado a ayudar a startups 
en su salida al mercado con garantías de éxito. En esta 
ocasión, se buscan proyectos innovadores de base 
digital y/o tecnológica, preferentemente con aplicación 
en el ámbito de la industria manufacturera. A finales 
de octubre se han dado a conocer los diez proyectos 
seleccionados para tomar parte este curso en la 
metodología de aceleración Open Future, una iniciativa 
subvencionada por el Ayuntamiento de Cornellà y 
Telefónica, desde el año 2016, a través del Centro  
de Empresas de Procornellà.



PASEOS EN 
TRICICLO 
ADAPTADO  
PARA VOLVER A 
SENTIR EL VIENTO 
EN LA CARA
En Bici Sense Edat es un nuevo 
programa que ofrece la capacidad 
de dar un paseo en bicicleta y sentir 
el viento en la cara a persones 
mayores y/o con problemas de 
movilidad, gracias a la utilización 
de un triciclo eléctrico adaptado, 
conducido por una persona 
voluntaria. Es una propuesta que 
pone énfasis en la inclusión social 
del colectivo de los mayores: el 
paseo se hace a a velocidades 
reducïdas y por entornos amables 
y favorables a la interacción con 
otras personas en la calle. Así, el 
usuario puede reencontrarse con 

vecinos y comerciantes de su 
barrio, si es que, por problemas 
de movilidad, este contacto se 
había vuelto más escaso. 

El programa se implanta en 
Cornellà fruto de la colaboración 
entre la Fundació per a l’Atenció a 
Persones Dependents y la entidad 
promotora, también llamada 
En Bici Sense Edat. El proyecto 
está ahora en la fase de formar 
una red de voluntariado. Podéis 
contactar con la Fundación, si 
estáis dispuestos a participar, en 
el correo info@dependents.cat 
o el teléfono 933 750 010.

Los paseos se ofrecerán 
a residencias, centros de día, 
centros de atención a personas 
con discapacidad y déficit de 
movilidad, y también a personas 
que individualmente lo soliciten, 
por la situación personal de las 
cuales los servicios de atención 
social hayan detectado que les 
puede resultar beneficioso.

El programa Cycling Without 
Age nació en 2012 y está presente 
en 52 países alrededor del mundo, 
en más de 2.700 localidades.
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La Fundació per a l’Atenció a 
Persones Dependents cuenta con 
181 profesionales y cerca de una 
treintena de personas voluntarias, 
según la Memoria del año 
2021. Hasta 8.790 personas son 
beneficiarias de sus programas 
y servicios, como la Residència 
Teresa Duran y los Servicios de 
Atención Domiciliaria.

8.790 
personas 
beneficiarias

1.585 
familias atendidas  
y orientadas

12.434  
comidas a domicilio

899  
personas atendidas 
en el entorno 
comunitario

317  
sesiones de apoyo  
a cuidadores  
familiares
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CORNELLÀ NATURA, 
TRANSFORMAR LA 
CIUTAT PER AL FUTUR

El projecte Cornellà Natura té l’objectiu 
de convertir Cornellà de Llobregat 
en una ciutat més verda, sostenible, 
saludable i resilient, amb l’horitzó 
posat a l’any 2030. En essència, 
els diversos projectes urbans que 
hi estan vinculats responen a tres 
grans reptes: incrementar i millorar 
el verd urbà, promoure la mobilitat 
activa i sostenible, i impulsar el 
consum eficient de recursos.

Aquest reportatge detalla les 
diferents actuacions que s’estan 
realitzant actualment a la ciutat, en 
diverses fases d’execució: algunes 
ja han acabat, altres han començat 
ara i altres ho faran properament. 
El pressupost aproximat de totes 
aquestes obres s’acosta als 15 milions 
d’euros. Per a tirar-les endavant, 
l’Ajuntament de Cornellà ha buscat la 
col·laboració d’altres administracions i 
convocatòries dels fons europeus per 
aconseguir el finançament necessari.

En el marc del projecte Cornellà 
Natura, en els darrers cinc anys, 
ja s’han assolit diverses fites, com 
guanyar 18.700 metres quadrats de 
verd a la ciutat, la plantació de 500 
nous arbres, 7.500 metres quadrats per 
a vianants o 31 quilòmetres de carril 
bici. L’any 2019, aquest esforç va ser 
reconegut per la Comissió Europea 
amb el premi Green Leaf, adreçat 
a ciutats entre 20.000 i 100.000 
habitants pel seu esforç en la millora 
de la qualitat de vida de la població 
i la reducció de l’impacte ambiental, 
tant a escala local com global.

Nou disseny urbà a la capçalera de la rambla d’Anselm Clavé  
per generar un espai d’estada amb més verd i confort

Conversió a zona de vianants del carrer de l’Arquitecte Adell 
i renovació de la plaça de la Llibertat per crear un entorn més 
naturalitzat i amable

Ordenació del carrer de la Segarra per aconseguir un carrer 
més naturalitzat, amb una àmplia zona verda al centre i 
alineacions d’arbrat a banda i banda

Projectes i iniciatives 
sostenibles que  
es realitzaran entre 
2022 i 2023
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Transformació de l’avinguda dels Alps i la carretera de 
l’Hospitalet per esdevenir un gran passeig naturalitzat 
connectat, a peu o en bicicleta, amb el parc de Can Mercader

Transformació de l’av. de la República Argentina 
per crear un passeig verd que connecta amb els 
principals equipaments del barri de Sant Ildefons

Remodelació de l’accés principal del parc de Can 
Mercader i instal·lació d’un ascensor per millorar  
la connectivitat i l’accessibilitat al parc 

Substitució del paviment a la part central del 
passeig dels Ferrocarrils Catalans per adaptar-lo  
a la normativa d’accessibilitat i generar un espai  
més agradable

Consolidació del carrer de Bonestar com a zona 
comercial amb prioritat per a vianants; 
més confortable, accessible i saludable
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Nova passarel·la, per sobre de les vies del tren, per connectar la nova urbanització a l’àmbit Siemens  
amb l’estació i el barri Centre

Conversió de la carretera C-245 en un gran passeig urbà per 
augmentar les connexions intermunicipals en transport públic i bicicleta

Reurbanització de l’avinguda de Pablo Picasso per prioritzar la 
comoditat dels vianants, la pacificació del trànsit i la sostenibilitat

Espais oberts i 

amables, on el verd 

oxigena i apropa el 

gaudi de la natura 

a les persones

Uns carrers i 
places passejables, 
segurs i agradables



NUEVO ESPACIO 
DE PASEO DESDE EL 
PARQUE DE LA RIBERA 
HASTA LA FIRA  
Y L’AUDITORI
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En los próximos días empiezan 
unas obras que darán un carácter 
más urbano y de paseo a la acera 
sur de la calle Tirso de Molina, 
entre la calle Progrés y la avenida 
de la Fama, y la acera este de la 
calle Albert Einstein, entre Tirso 
de Molina y avenida Maresme. 
Así se mejorará el recorrido de 
peatones, ciclistas y VMP entre el 
parque de la Ribera y la zona de 
L’Auditori y la Fira de Cornellà.

Las obras de renaturalización 
de este espacio público del 
barrio de Almeda se enmarcan 
en el proyecto Cornellà Natura. 
En la calle Tirso de Molina se 
reducirá un carril de circulación y 
el aparcamiento será en cordón 
para ampliar las aceras y mejorar 

el carril bici. Con el mismo 
objetivo, en la calle Albert Einstein 
el aparcamiento será en cordón 
y se reubicará el carril bici.

En cuanto a la vegetación, 
entre las calles Progrés y Albert 
Einstein se sustituyen las 
especies existentes por otras 
mejor adaptadas al cambio 
climático, y en el resto se 
mantendrá el arbolado existente.

La obra tiene una duración 
prevista de ocho meses y un 
presupuesto aproximado de 
826.000 euros, de los cuales unos 
550.475 euros serán financiados 
por los fondos NextGenerationEU 
y unos 250.000 euros por 
el Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC).

CON EL 
IMPULSO DE LOS 
FONDOS NEXT 
GENERATION
En 2022 se ha conseguido dar un 
importante impulso a diferentes 
obras incluidas en el proyecto 
Cornellà Natura. Parte de ellas 
tenían previsto su inicio antes, 
pero la crisis de la pandemia de la 
Covid-19 hizo que el Ayuntamiento 
de Cornellà decidiera priorizar 
actuaciones de urgencia y de 
carácter social. Además, algunos 
proyectos de renaturalización 
de espacios públicos se han 
podido, en parte, financiar ahora 
con los fondos Next Generation 
de la Unión Europea: están en 
diversas fases de ejecución las 
obras en la Rambla Anselm Clavé, 
y dos actuaciones en la avenida 
República Argentina, además de 
la actuación en las calles Tirso 
de Molina y Albert Einstein.

Para cualquier duda 
o consulta podéis 
enviar un correo a: 
obrestirso@aj-cornella.cat

Ampliación de las aceras de las calles Albert Einstein y Tirso de 
Molina para mejorar la conectividad a pie y en bicicleta 



ACTIVITATS FAMILIARS 

DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE 
FEM ESPELMES AMB  
LA MÀGIA DE NADAL

 Museu Palau Mercader  11 h  
 Gratuït (cal inscripció prèvia)  
 A partir de 6 anys 

Taller de Nadal. 

DIUMENGE 11 DE DESEMBRE 

PLANETARI: EL CEL DE NADAL 
 El Castell  11 h, 11.45 h i 12.30 h  
 Gratuït (cal inscripció prèvia)  Infants de 3 a 8 anys 

A càrrec d’Explora 360º.

CIA. FARRÉS BROTHERS: ‘ORBITAL’
 Sala Ramon Romagosa  12 h  5,40 € 

Una història senzilla i delicada que 
encaixa amb un vídeo de gran 
format i s’hi barreja amb el gest, 
els titelles, els objectes o la dansa.

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE 

CIA. ENGRUNA TEATRE:  
‘SOPA DE PEDRES’

 Auditori de Sant Ildefons  12 h  5,40 € 
L’Alma és una nena que ha de fugir del seu país  

perquè veu com al cel en lloc de volar-hi  
estels un dia hi arriben els avions.

LUDI ROMANORUM
 Can Vallhonrat  

 12 h  Gratuït 
Jocs de l’època romana.

VALSOS I DANSES 
AMB L’ORQUESTRA 
SIMFÒNICA SANT CUGAT

 L’Auditori  18 h  23 € (anticipada) 
Un concert de Nadal per gaudir  
en família, que s’ha convertit en  
tota una tradició a l’escenari de 
L’Auditori quan arriben les festes.

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

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

 Consulteu la web per a descomptes 
especials i abonaments.

VENDA D’ENTRADES

Les properes setmanes són plenes de propostes 
de teatre i música a les sales de la ciutat, i també 
comencem a trobar les primeres cites relacionades  
amb les festes nadalenques. Què Fer a Cornellà us 
proposa aquestes i altres activitats per gaudir de  
la cultura a la ciutat. Subscriviu-vos al  
nostre butlletí per no deixar passar res 
d’allò què passa a Cornellà!

TEATRE, MÚSICA 
I ACTIVITATS 
PER A TOTA LA 
FAMÍLIA OMPLEN 
LA CIUTAT

 www.queferacornella.cat
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‘SOPA DE PEDRES’,  
A L’AUDITORI SANT ILDEFONS



DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE
‘SILENCIO’, AMB BLANCA PORTILLO

 L’Auditori  20 h  25 €
Blanca Portillo, guanyadora del darrer  
Premi Goya a la millor actriu principal, 

interpreta “Silencio”, obra de Juan Mayorga.

DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE
SALA TRONO: ‘LES BONES INTENCIONS’ 

 Sala Ramon Romagosa  19 h  10,50 € 
Obra de Marc Artigau, protagonitzada per Joan 
Negrié i per Míriam Iscla, que ha rebut el Premi 
Margarida Xirgu per la seva interpretació.

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE 
SDS COMPANY: ‘EL MUSICAL BARABANA’ 

 L’Auditori  20 h  10 € (anticipada)
Un musical fresc i alegre que ens farà gaudir d’una 
nit plena de música, balls i històries de joventut…

DISSABTE 26 DE NOVEMBRE 
ANA GUERRA, EN CONCERT 

 L’Auditori  20 h  25 € (anticipada)
Amb la seva gira “Susurrándote lo que nunca te dije”,  

l’artista torna amb un nou format acústic, 
molt més íntim i personal.

DIUMENGE 11 DE DESEMBRE
‘LES ARRELS’ 

 L’Auditori  19 h 
 10 € (anticipada)

Guanyadors del Concurs de 
Teatre Amateur de Cornellà 2022, 
el Grup de Teatre d’Amics de 
les Arts de Terrassa representa 
una peça d’Arnold Wesker.

DISSABTE 17 DE DESEMBRE
ITZIAR CASTRO, CON EL 
CORAZÓN POR DELANTE 

 Sala Ramon Romagosa  
 21 h  10,75 € 

Un viatge emocional d’amor i desamor 
a través de la poesia, la música, les 
imatges projectades i el teatre.

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE
‘MONOPOLI’, DE LA CIA. EÒLIA I+D 

 Sala Ramon Romagosa  19 h  10,75 €
Premi X Torneig de Dramatúrgia del Festival 
Temporada Alta 2020: un espectacle vibrant 
que interpel·la directament el públic.

TEATRE I MÚSICA

FINS A L’11 DE DESEMBRE  
A TRAVÉS DE LA MIRADA 

 Plaça de Sant Ildefons (davant del Centre Cívic)
Exposició a l’aire lliure ideada per la biblioteca de Sant 
Ildefons, el Centre Cívic de Sant Ildefons i la Residència 
Teresa Duran. Amb fotografies de Luisa Silva.

EXPOSICIÓ

BLANCA PORTILLO, AMB ‘SILENCIO’

Cinc protagonistes –Milagros, 
Antonia, Nieves, Antonio i 
Dolores—, testimonis del naixement 
i evolució del barri de Sant Ildefons, 
que van arribar-hi amb l’esperança 
de tenir més oportunitats per 
construir un futur millor, allunyat 
de la dura vida al camp. 

TEATRE: ‘MONOPOLI’
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LA FESTA D’ENCESA 
DELS LLUMS DONA LA 
BENVINGUDA AL NADAL

26de novembre

Cornellà encendrà els llums de 
Nadal a partir del 26 de novembre 
i, com és tradicional, ho farà 
amb una festa acompanyada 
de tallers infantils i activitats 
d’animació a la plaça de Catalunya, 
a partir de les 17.40 hores.

Poc després, sobre les 18 h, 
tres cercaviles començaran a 
recórrerer la ciutat des del mercat 
Centre, des del mercat de Sant 

Ildefons i des de la plaça del 
Pallars per confluir a la plaça de 
Catalunya, on, a partir de les 18.40 h 
es donarà pas a l’encesa de llums.

Les activitats estan 
organitzades conjuntament 
per l’Ajuntament de Cornellà i 
l’associació Cornellà Compra 
a Casa i tenen l’objectiu de 
contribuir a dinamitzar el comerç 
de proximitat i també animar les 

festes de Nadal. La il·luminació 
nadalenca, que des de fa anys 
es realitza exclusivament amb 
bombetes de baix consum, 
s’instal·la als punts de la ciutat 
amb més tradició comercial, 
acompanyada també de figures 
decoratives a tots els barris.

Tres cercaviles  
recorreran la ciutat 
per confluir a la 
plaça de Catalunya
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Del 18 al 26 de noviembre se celebra una nueva edición del Festival de Música 
de Prop, una cita que tiene por objetivo promocionar la música en general y 

también, en especial, a los grupos e intérpretes de nuestra ciudad.

Este festival se celebra en Cornellà desde 2018, durante el mes de noviembre, alrededor de la 
conmemoración de Santa Cecilia, la tradicional patrona de la música y de los músicos. La mayoría 

de actividades son abiertas al público y al aire libre, y todas son gratuitas, aunque para el concierto 
de la Escuela Municipal de Música es necesario reservar entrada previamente.

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 
 Plaça de l’Estació  18.30 h

CONCIERTO  
SONORITZA’T 08940 
Con DANIELSAN y JOVEN GREKO

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE 

 Rambla d’Anselm Clavé  11 a 14 h
RAMBLA MUSICAL 
Juegos, talleres, audiciones, experimentación. Trae 
tu instrumento y toca con la XARANGA SARAU!

 Parque de la Ribera  12 h
MICRO OBERT 
Atrévete a cantar libremente 
con un micro profesional. 

 Plaça Catalunya  12 h
PIANO OBERT 

¿Quieres tocar el piano, 
solo o a cuatro manos? 

 Plaça Delícies  12 h
LOS BOOZAN DUKES  
EN CONCIERTO

MÚSICA DE PROXIMIDAD  
EN LAS CALLES  
DE CORNELLÀ

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE 

 Plaça Pallars  11 a 14 h
LUDOTECA MUSICAL
Para toda la familia.

 Plaça Pallars  12 h
VERMUT MUSICAL 
Con MADE IN BLACK

MARTES 22 DE NOVIEMBRE 
 Auditori de Sant Ildefons  18 h

CONCIERTO DE 
SANTA CECILIA 
A cargo de la ESCOLA  
MUNICIPAL DE MÚSICA. 

 Reserva de entradas en 
emusica@aj-cornella.cat

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE 
 El Castell  19 h

MÚSICA CORAL 
Con la participación de: CORAL NOVA 
CORNELLÀ, CORAL ÀURIA, COR NOVA TARDOR 
DE CORNELLÀ y ORFEÓ CATALÒNIA.

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE 
 Auditori de Sant Ildefons  19.30 h

CONCIERTO SOLIDARIO DE MÚSICA 
PALESTINA Y CATALANA 
En el marco del programa Som Constructores. 

 Entrada con taquilla inversa

DANIE
LS

AN

JOVEN  

GREKO
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Celebració dels vint anys del 
Voluntariat per la Llengua

Actuació dels Castellers 
a les festes de Sant 
Ildefons

El Cros estrena una nova 
temporada de l’esport en 
edat escolar

Cumpleaños centenario de 
Josefa Gómez Moreta

El Centre també va celebrar  
les seves festes de barri,  
del 7 al 9 d’octubre

Festa esportiva per a joves,  
el 14 d’octubre

Acto de reconocimiento  
a Rafael Ortiz



Un cercavila recorre el  
Pedró amb motiu de les  
festes de barri
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El barri de Sant Ildefons 
té una nova gegantona, 
nascuda d’un projecte 
col·laboratiu

‘Docents del segle XXI, 
preparats i motivats’, 
conferència inaugural  
del curs escolar

Homenaje a Antonio Martín  
ante la Peña Dominó

Sortida de la Caminada de la Gent 
Gran 2022 des de la plaça d’Europa

Jornades sobre atenció  
a la diversitat, al Citilab

Quinzena Rosa amb activitats 
de conscienciació sobre el 
càncer de mama
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1. La 19a edició del Festival s’ha 
celebrat del 16 al 23 d’octubre.

2. Nas d’Or per a Los Excéntricos, 
Lluís Raluy i Carles Raluy.

3. Destacats artistes internacionals  
a la gala Alapista!

4. Clowns de tots els estils i per 
a tot tipus de públic.

5. Un tal Shakespeare, rialles a la Sala 
Ramon Romagosa.

6. Espectacles per a escoles, 
residències i escoles bressol.

7. Cap de setmana festiu 
d’espectacles al carrer.

8. Cloenda musical amb Pistacatro  
i la Cornellà Band.

1

–FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALLASSOS “MEMORIAL CHARLIE RIVEL”–

8

5 6

2

3 4

77



ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de 
data 23 de setembre de 2022, ha acordat aprovar 
la convocatòria pública pel curs escolar 2022/2023, 
per a la concessió de subvencions de règim de 
concurrència competitiva per a Projectes de Caràcter 
Educatiu, que tinguin com a objectiu promoure i 
potenciar projectes de les Escoles Públiques d’Infantil 
i Primària, dels Instituts Públics, del Centre de 
Formació d’Adults i de l’Escola Oficial d’Idiomes de 
Cornellà de Llobregat, que suposin una millora en la 
qualitat de l’educació i de la formació permanent. 

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies 
naturals a comptar des del següent a la publi-
cació de l’extracte de la convocatòria al DOCG. 

Documentació: 

Les bases particulars reguladores d’aquesta 
convocatòria de subvencions, es poden consultar/
obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat 

També es troben a disposició dels interes-
sats al Departament de Procediments, Pl. 
Església, s/n 1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12 

EDICTE: La Junta de Govern Local, en sessió de 
data 23 de setembre de 2022, ha acordat aprovar 
la convocatòria pública pel curs escolar 2022/2023, 
per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a Projectes de Caràcter 
Educatiu i de Millora de Patis i d’Altres Espais Escolars, 
que tinguin com a objectiu promoure i potenciar 
projectes de les Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de les Escoles Públiques i Centres Concer-
tats d’Infantil i Primària, Instituts Públics, EMEE Virolai 
i de l’Escola Municipal de Música de Cornellà de 
Llobregat, que suposin una millora de la participació 
de les mares i els pares en la comunitat educativa. 

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies 
naturals a comptar des del següent a la publi-
cació de l’extracte de la convocatòria al DOCG. 

Documentació: 

Les bases particulars reguladores d’aquesta 
convocatòria de subvencions, es poden consultar/
obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat. 

També es troben a disposició dels interes-
sats al Departament de Procediments, Pl. 
Església, s/n 1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12 

EDICTE: El Ple de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, en sessió celebrada el dia 28 de 
setembre de 2022 va acordar entre d’altres, aprovar 
inicialment el projecte d’obres següent: “Obres 
ordinàries per la reparació de la via pública i la 
instal·lació d’un bany públic prefabricat autone-
tejable a l’Avinguda Salvador Allende de Cornellà 
de Llobregat” amb un pressupost estimat de 
60.000,00€ (IVA no inclòs) i 72.600,00€ (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 suggeri-
ments que suposin modificacions al projecte, 
aquest s’entendrà definitivament aprovat.

Cornellà de Llobregat, 29 de setembre de 2022

ANUNCI: En conformitat amb el que disposa els 
articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Regula-
dora de les Bases de Règim Local i 304 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, es dóna publicitat l’Acord Plenari de dia 
28 de setembre de 2022, relatiu a la modificació 
de l’acord plenari de 2 de juliol de 2019, posterior-
ment modificat per nous acords plenaris de 18 de 
desembre de 2019, de 27 de gener de 2021, 24 de 
març de 2021, 30 de juny de 2021 i 27 d’abril de 
2022, de determinació del nombre, característi-
ques i retribucions dels membres corporació:

“Acord Plenari de 28 de setembre de 2022”

Un cop constituït el nou Ajuntament derivat 
del resultat de les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i dins 
de les operacions de configuració del nou Cartipàs 
Municipal, aquest Ajuntament, mitjançant acord 
plenari adoptat en sessió celebrada en data 2 de 
juliol següent, posteriorment modificat per nous 
acords plenaris de 18 de desembre de 2019, 27 de 
gener, 24 de març, 30 de juny de 2021 i 27 d’abril 
de 2022, a la vegada que va determinar els regidors 
i regidores que havien de desenvolupar els seus 
càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, 
també va concretar el seu règim de retribucions i 
d’indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans 
col·legiats municipals, dins del marc establert pel que 
disposen els articles 75 i següents de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 
concordança amb l’article 166 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 amb els articles 32 i següents del ROM, interpre-
tats d’acord amb la seva Disposició Addicional.

Vist l’escrit presentat el dia 22 de juliol de 2022 - RE 
núm. 31723 -per la senyora Aurora Mendo Sánchez, 
Regidora de Districte pertanyent al Grup polític 
municipal del PSC-CP, pel qual comunica a aquesta 
Alcaldia el seu desig de passar a desenvolupar el 
seu càrrec sense un règim de dedicació específic 
amb efectes del dia 26 de juliol, per haver iniciat 
la tramitació per percebre la pensió per jubilació.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el 
que disposa l’article 75 i següents de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
i legislació autonòmica concordant, proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar amb efectes retroactius del 
dia 26 de juliol de 2022 el règim de dedicació de 
la senyora Aurora Mendo Sánchez, Regidora de 
Districte pertanyent al Grup polític municipal del 
PSC-CP, que es troba previst al punt 3 de l’acord 
plenari adoptat en sessió celebrada en data 2 de 
juliol següent, posteriorment modificat per nous 
acords plenaris de 18 de desembre de 2019, 27 de 
gener, 24 de març, 30 de juny de 2021 i 27 d’abril 
de 2022 i establir que, amb els mateixos efectes, 

passarà a desenvolupar el seu càrrec sense un règim 
de dedicació específic i, en conseqüència, sense 
percepció de retribucions ni alta a la Seguretat Social, 
però amb dret a percebre les indemnitzacions per 
assistència a sessions d’òrgans col·legiats municipals 
prevista al punt 9 del referit acord, en els termes 
previstos per l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial 
de la Província, al Butlletí d’Informació Municipal 
i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compli-
ment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i difondre el seu contingut, en compliment 
del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Tercer.- Notificar aquest acord a la Regidora 
afectada pel seu coneixement i efectes, així 
com al departament de Recursos Humans.

Cornellà de Llobregat, 3 d’octubre de 2022

ANUNCI: La Junta de Govern Local de l’Ajun-
tament de Cornellà de Llobregat, en sessió 
celebrada el dia 7 d’octubre de 2022, es va acordar, 
entre d’altres l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el projecte d’obres ordinàries de 
reparació menor anomenat “Obres per l’estesa de 
fibra òptica entre la Seu de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat i els edificis municipals d’Espai Públic, 
la Biblioteca Almeda i l’edifici de Can Mercader” amb 
un pressupost estimat de 159.518,57€ (IVA no inclòs) i 
de 193.017,47€ (IVA inclòs) que s’adjunta a l’expedient 
electrònic amb Id 4217976 i núm. Hash SHA-512: 
40D6F370AA098A75904CC89193399196526F-
DA4E613D3AD15C4C03DA5315091032E-
7F618D58198C4E31C160DEDBF9685B6C-
0FA1B5BD5FFE05E8986A7B6C760AE.

Segon.- Nomenar el Sr. Òscar Toledano López, Cap 
del Departament d’Informàtica, com a responsable 
del contracte de les Obres per l’estesa de fibra 
òptica entre la Seu de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat i els edificis municipals d’Espai Públic, 
la Biblioteca Almeda i l’edifici de Can Mercader.

Tercer.- Nomenar el Sr. Jordi Leal Salvador, Enginyer 
de mobilitat adscrit al Departament d’Estudis i 
actuacions ambientals, com a director facultatiu 
de les Obres per l’estesa de fibra òptica entre la 
Seu de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
i els edificis municipals d’Espai Públic, la Bibli-
oteca Almeda i l’edifici de Can Mercader.

Quart.- Notificar el present acord al respon-
sable del contracte i a la direcció facultativa de 
les obres per al seu coneixement i efectes.

Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en 
compliment del principi de transparència, mitjançant 
la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast 
del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya; 
així com al Butlletí d’Informació Municipal.

Cornellà de Llobregat, 10 d’octubre de 2022

 

NOVA OFICINA D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

La nova Oficina Municipal d’Informació i Tramitació 
Social s’ha posat en marxa mes d’octubre als baixos 
del Centre Cultural Joan N. García-Nieto (antic CRAJ). 
Inclou l’equip municipal d’atenció a la dependència i 
esdevé així un únic espai de referència per a les famílies 
amb dependència, discapacitat i altres situacions que 
requereixen atenció i suport continuat o puntual. Fa 
atenció presencial i telefònica (93 376 86 24 i 93 474 21 
52) cada matí i els dimarts a la tarda amb cita prèvia.

 

FESTIUS PER A L’ANY 2023 

El ple del mes de juliol va aprovar que els festius locals 
per a l’any 2023 seran els dies 5 de juny (dilluns) i 
9 de juny (divendres, Festa Major). Les eleccions 
municipals de 2023 estan programades per al diumenge 
28 de maig, per la qual cosa els municipis que 
acostumen a declarar festiu el dilluns de Pentecosta 
(segona Pasqua), que l’any que ve serà el 29 de 
maig, han hagut de desplaçar-la a una altra data.
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La Ley Trans es pacto de gobierno entre Podemos y PSOE, que 
desde el Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero, 
ofrece estabilidad jurídica a las personas Trans y tiene apoyo 
mayoritario de la ciudadanía según todas las encuestas. A pesar 
de ello, PSOE, PP y VOX deciden retrasar la aprobación de la 
Ley a través de enmiendas que pretenden recortarla y que 
además, se prorrogan cada semana con el claro objetivo de 
bloquear su aprobación. El motivo principal por el que el PSOE 
actúa así, es su posición contraria a la autodeterminación de 
género, que es el derecho a cambiar el nombre o el sexo en 
el DNI sin necesidad de informes médicos que demuestren 
la existencia de un trastorno mental (disforia de género), ni 
forzarles a someterse a terapias y tratamientos hormonales 
o quirúrgicos. Con la nueva norma, dejaría legalmente de 
tratarse como enfermas a las personas Trans, cuyo “pecado” es 
no identificarse con el sexo que se les asignó al nacer, que les 
lleva a padecer discriminación, acoso escolar, violencia sexual, 
depresión, intento de suicidio, persecución y asesinato.

En 2011 el Parlamento Europeo pidió a los estados aprobar 
leyes de autodeterminación de género que ofreciesen 
jurídicamente a las personas trans, desarrollar su vida con 
dignidad. España además está obligada a cumplir con las 
recomendaciones de la OMS que en 2018, deja claro que 
la transexualidad no es un trastorno mental, con lo cual, 
no es lógico exigir un diagnóstico de disforia de género. En 
15 comunidades autónomas se han aprobado leyes trans, 
promovidas por todos los partidos y en algunas de ellas, 
por unanimidad. Por ello no se entiende este bloqueo del 
PSOE hacia una cuestión de Derechos Humanos, que es 
una demanda social desde hace muchos años y que amplía 
derechos al colectivo LGTBI. La libre determinación de la 
identidad de género es un derecho fundamental que los 
estados tienen que reconocer.

Se está practicando la violencia mediática contra las 
personas Trans. Hay que desmentir los múltiples bulos que se 
están difundiendo en los medios de comunicación sobre esta 
Ley: Es falso que un maltratador evite ser juzgado por violencia 
machista si se cambia de sexo, ya que la Ley Trans todavía 
no está vigente. Y si se aprueba, existe una cláusula específica 
para se juzgue en base al sexo que la persona tiene cuando se 
comete el delito. Es falso también, que se pueda cambiar de 
género según sopla el viento, es más serio que todo eso.

Se les sigue tratando como enfermas mentales que dependen 
del diagnóstico de médicos, endocrinos y psiquiatras para poder 
ser legalmente lo que quieren ser y lo que sienten que son.

Y muy importante recordar que las leyes que dotan 
de derechos a una parte de la ciudadanía, jamás lo hacen 
eliminando derechos al resto de la sociedad. Pedro Zerolo 
dijo que el socialismo si no es valiente, no es socialismo.

Contacta 679520932, o en Mossén Andreu 21.

En el pasado pleno de octubre tuvo lugar el debate de 
presupuestos para 2023. Dónde y para qué, el equipo de 
gobierno destina los recursos municipales, es decir, en que se 
gastan los impuestos de los cornellanenses. 

El Grupo Municipal de Ciutadans votó en contra porque 
son unos presupuestos continuistas ya que así lo demuestran 
los números. Muchas áreas y departamentos mantienen el 
mismo importe, tanto en gasto de funcionamiento como en 
inversiones que en varios ejercicios anteriores y sobre todo, 
no se disminuye la presión fiscal municipal. La congelación 
de impuestos, tasas y el aumento de un 5% de los precios 
públicos para 2023 no nos parece la receta adecuada en el 
actual contexto. Creemos que el equipo de gobierno debería 
hacer un esfuerzo mayor para ayudar a contrarrestar esta 
situación a los vecinos de nuestra ciudad. Las de este año, 
no deberían ser unas cuentas municipales de contingencia, 
es decir, de control del gasto y menos con las reglas fiscales 
suspendidas por parte del Gobierno del Estado. 

En definitiva, los cornellanenses necesitan actuaciones 
concretas que les ayuden a paliar su día a día. Estamos 
en uno de los momentos más difíciles para la sociedad 
tras haber pasado una pandemia y estar viviendo una 
crisis socioeconómica agravada por la guerra en Ucrania, 
repercutiendo en los precios de la energía y el combustible, 
la cesta de la compra, los créditos hipotecarios y disparando 
la inflación. Ahora es el momento de devolver el esfuerzo 
que tanto necesitan las familias, los autónomos, las pymes y 
el comercio local de Cornellá. Por ello, Ciutadans seguiremos 
defendiendo que hay margen financiero para esta reducción 
de impuestos municipales.

Además en el pleno de octubre, nuestro Grupo Municipal 
presentó una iniciativa para estudiar la instalación de bucles 
magnéticos en dependencias municipales como la Oficina 
de Atención al Ciudadano, la sala de plenos, los centros 
cívicos municipales, etc. Este sistema aísla y elimina el ruido 
ambiente en audífonos o implantes de personas con baja 
audición y el campo magnético se transforma en sonido 
dentro de la oreja de la persona, que le permite recibir un 
sonido más limpio, nítido e inteligible y con un volumen 
adaptado a sus necesidades. El PSC fue el único partido de 
todo el consistorio que votó en contra de nuestra propuesta, 
demostrando la falta de sensibilidad hacía las personas con 
discapacidad auditiva y el poco compromiso de hacer más 
inclusiva la administración local.

Recordad que podéis contactar con el Grupo Municipal  
de Ciutadans en el Despacho Municipal mediante cita previa, 
a través del correo electrónico ciutadans@aj-cornella.cat  
y en las redes sociales.

NO TE CREAS LOS BULOS  
CONTRA LA LEY TRANS

NO HABRÁ BAJADA DE IMPUESTOS 
EN 2023

MARI CARMEN LÓPEZ 
Grup Municipal  
de Podemos

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s
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El 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones, és un dia de lluita i reivindicació, 
en el que denunciem fermament la violència masclista, la qual 
es manifesta de moltes maneres com una conseqüència, i un 
instrument alhora, de la desigualtat entre homes i dones, i de 
les relacions de dominació perpetuades per aquesta societat 
patriarcal. Però el 25N, també és un homenatge a les dones que 
han estat assassinades i un reconeixement a les supervivents, a 
la seva valentia, determinació, fortalesa i coratge.

Parlem de violències masclistes, amb plural, perquè 
la violència sexual, la violència econòmica, la violència 
simbòlica, la violència vicària, la violència obstètrica i totes 
aquelles situacions de discriminació patides per les dones 
pel simple fet de ser-ho són, també, violències masclistes. 
Aquestes no diferencien entre edats, classes socials, 
procedències o altres estructures socials. Tot i que el patriarcat 
és un sistema discriminatori que afecta a tota la societat. 

El degoteig constant d’assassinats és la mostra més 
violenta i visible d’una problemàtica estructural. Les dades 
són esfereïdores i inassumibles: enguany durant els primers 
onze mesos de l’any, s’han produït 25 feminicidis als Països 
Catalans, xifres que inclouen els feminicidis familiars i els 
assassinats infantils per violència masclista.

Necessitem polítiques públiques feministes, que prioritzin 
acabar amb les violències envers les dones, i no només en 
els casos més visibles, com els assassinats i les violacions, 
sinó també les violències quotidianes que són més difícils 
d’atacar i de detectar, però que legitimen i reforcen un 
sistema discriminatori i violent. Hem de posar la vida i les 
cures al centre. Cal desconstruir la nostra societat per poder 
superar les desigualtats i crear noves formes de relació 
basades en la llibertat i la igualtat.

Des de Cornellà fa anys que la ciutadania i l’Ajuntament 
treballen per acabar amb aquesta xacra i es fan actuacions 
concretes de prevenció, acompanyament i de lluita contra 
tota mena de violències masclistes envers les dones. Però 
encara ens queda molt de camí per recórrer. 

Cal continuar denunciant, treballant, lluitant i 
implementant polítiques feministes, equitatives i justes.

Volem una societat de dones i homes lliures on la 
violència contra les dones, sigui quina sigui la seva identitat 
sexual i de gènere, orígens, classe social, edat, etc.; en cap 
cas estigui legitimada sinó que es condemni i es rebutgi. 
Perquè les dones ens volem vives i lliures. 

Us emplacem als homes a ser part activa d’aquesta lluita, 
denuncieu les actituds masclistes del vostre entorn, no en 
sigueu partícips, desconstruïu-vos. La lluita contra la violència 
masclista és una lluita compartida, ens pertoca a tota la 
societat, a les dones i als homes, i no tan sols el 25N, sinó 
tots els dies de l’any.

Son nuestras calles, nuestros parques y plazas. Y con ellas el 
mobiliario que nos es útil en cualquier momento, o el alumbrado 
que nos acompaña cuando es necesario. Todo ello forma parte 
de nuestro día a día, de nuestras actividades y ocupaciones. 
Y es preciso que siempre esté en las mejores condiciones, a 
punto para funcionar para que la vida en la ciudad sea lo más 
fácil, cómoda y comunitaria posible. Es preciso, pues, cuidarlo y 
mantenerlo. Con la colaboración de todas y todos.

Pero la ciudad, Cornellà, no es un espacio estático que 
perdura sin cambiar en el tiempo, como si de una fotografía 
se tratase. El municipio, como sus habitantes, muda, modifica 
y se transforma. Y por tanto hay que invertir en ella tiempo y 
recursos, para adaptarla a las mudanzas que hagan falta.

Cornellà vive precisamente uno de estos momentos 
claves en los que la mejora de accesos y la transformación de 
áreas vitales son precisas para adaptarse a los retos del futuro, 
obligándonos a actuar en su espacio público, con numerosas 
obras e intervenciones técnicas.

De aquí que muchas de nuestras avenidas, vías y 
otros lugares estén afectados por las labores de reforma y 
construcción. Por ejemplo, hay actuaciones en el paseo de 
los Ferrocarriles Catalanes, en un tramo de la Rambla, en 
Av. dels Alps, en calle Segarra, entre otras… Y, en breve, se 
empezará a implantar el nuevo sistema de bicicleta pública 
metropolitana que previsiblemente empezará a funcionar 
en el 2023. Es obvio que el período que duren estos arreglos 
conllevará alguna que otra dificultad, pero el resultado es que 
se incrementará el bienestar de nuestra vida común.

Muchas de estas acciones ya estaban planificadas para 
ejecutarse en el mandato que estamos desarrollando, como 
continuación de primeras fases o renovación de algún entorno 
en concreto. Pero es bueno explicar que una gran parte de 
ellas, se ha debido acometer ante la oportunidad que supone 
disponer de medios y capital proveniente de subvenciones y 
fondos supralocales (Diputación de Barcelona, AMB, Fondos 
Next Generation aportados por diversos Ministerios…), 
impulsándolos para renaturalizar y pacificar la ciudad. Estos 
proyectos se han de ejecutar con los tiempos que exigen sus 
bases reguladoras, por eso, seguiremos viendo los próximos 
meses como se va transformando la ciudad. Serán alrededor  
de 30 millones de inversión aproximadamente, de los cuales,  
la Generalitat de Catalunya solo nos aporta 250.000 euros… 
En fín, desde luego que ni están ni se les espera… ¡Así que 
siguen con la misma parálisis, desde hace 10 años! 

Cornellà se transforma, crece y mejora. Progresa nuestra 
movilidad, se naturaliza nuestro entorno y evolucionamos 
para vivir en una Cornellà más humana, más confortable y 
más saludable. 

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

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

25N, LLUNY DE LA NORMALITAT CUIDAR CORNELLÀ

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC
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El govern de coalició de l’Estat ha posat en marxa durant aquest 
mandat múltiples iniciatives per, d’una banda, reduir els impactes 
de la crisi de la Covid-19 i de la crisi de la guerra d’Ucraïna i, 
d’altra banda, per ampliar drets socials, laborals i de ciutadania. 
Un bon exemple és la reforma laboral que ens situa en un 
escenari de rècords de contractació indefinida i de xifres d’atur 
mai vistes des de la crisi del 2008. Recentment, hem vist com 
molts i moltes joves dels nostres barris (i no tan joves) explicaven 
que havien signat el seu primer contracte indefinit després 
d’una vida laboral marcada per la precarietat i la inestabilitat. 

Des del món local també realitzem polítiques per intentar 
afavorir la contractació de persones en situació d’atur, oferir 
formació ocupacional i acompanyar a totes les persones que 
busquen feina. A Cornellà tenim una important Borsa de Treball 
on empreses i treballadors i treballadores poden connectar per 
a possibles contractacions. En aquesta mateixa línia, el passat 25 
d’octubre va tenir lloc a la carpa situada a la Plaça Europa una 
trobada de 13 empreses interessades en contractar personal amb 
més de 100 persones usuàries de la Borsa de Treball de Cornellà. 

Tornant a la reflexió sobre com governar protegint 
i ampliant drets, val a dir que una assignatura pendent, 
de moment, és la de la protecció del dret a l’habitatge. 
L’encariment dels preus de l’habitatge fa que moltes famílies 
hagin de destinar més de la meitat dels seus ingressos a 
pagar l’habitatge, sigui hipoteca o lloguer, fent que amb prou 
feines puguin arribar a fi de mes fent front a les despeses dels 
elements bàsics com l’alimentació i els subministraments. 

Necessitem una Llei d’Habitatge potent i útil per a la ciutadania 
que passi per quatre pilars fonamentals: regular els preus dels 
lloguers, construir més habitatge públic, destinar recursos per a 
la rehabilitació d’habitatges envellits i evitar els desnonaments de 
persones que no tenen alternativa habitacional.

Aquest govern de l’Estat ha demostrat que s’ha pogut limitar 
el preu de la llum i del gas, convertint-se en una referència a 
Europa davant l’escalada de preus de l’energia que es continua 
donant a tot el continent però de forma més continguda a 
Espanya. També es va limitar el preu de les mascaretes quan 
alguns intentaven especular davant una situació d’emergència 
i necessitat on estava en joc la salut de les persones. El preu 
dels lloguers també s’ha de poder limitar per protegir un dret 
bàsic com és el dret a un habitatge digne. En aquest sentit, cal 
el lideratge i la implicació del sector públic i existeixen fórmules 
per, alhora que es limita el preu, donar incentius i proteccions 
als propietaris que estan disposats posar en disposició el seu 
immoble a un preu raonable. Un exemple és la política del 
fons de lloguer social de Cornellà, on propietaris de la ciutat 
posen el seu pis a disposició de l’Ajuntament per a destinar-lo a 
lloguer social per a persones en situació de vulnerabilitat amb el 
compromís de pagament per part de l’Ajuntament, fins i tot amb 
la possibilitat d’avançar 18 mensualitats.

Cornellà celebró el Festival Internacional de Payasos con 
diversas actuaciones que, cabe la duda si la disfrutaron todas las 
personas de los diferentes barrios. Por desconocimiento o falta 
de información cercana, se perdieron algunas endorfinas y risas 
necesarias en nuestra difícil vida cotidiana.

Grock, el payaso, estrella del espectáculo europeo a 
mediados del siglo pasado. Trabajó durante casi 60 años en 
circos y teatros. El recordado periodista José Martí Gómez 
explicaba la anécdota que Karl Adrien Wettach, visitó a un 
psicoanalista para transmitirle su decaimiento. Éste le aconsejó 
el entretenimiento recomendándole acudir a la actuación de un 
famoso artista de circo suizo que transmitía felicidad y energía. 
Karl, le respondió con la frase que finalizaba cada noche su 
actuación ”No es posible“: el payaso era él mismo. La depresión, 
es una enfermedad que la padecen más profundamente la clase 
trabajadora con limitados recursos económicos. Las causas 
económicas y sociales que la producen y la solución con 
tratamientos sesiones y terapias públicas deben reflejarse en la 
partida de gastos sociales de un ayuntamiento de izquierda.

Dentro de estos actores satíricos que reflejan y critican a la 
sociedad, existen varias figuras que representan personajes del 
sistema capitalista que nos oprime.

El payaso cara blanca, autoritario y malicioso. Representando 
a las grandes multinacionales con un reducido grupo de 
inversores que fijan los precios de los suministros básicos, como 
la electricidad, la vivienda, la financiación de su compra, los 
alimentos que comemos, el agua para sobrevivir, contaminando 
el aire que respiramos, obteniendo mayores beneficios, aunque 
haya una guerra donde siempre pierde el pueblo. 

El augusto, impertinente, que desestabiliza al payaso 
anterior, pero no le hace perder la compostura. Son los 
gobiernos, sumisos ante el imperativo del poder del 
mercado del cara blanca. Si son de derechas, menos 
problemas para seguir las directrices. Si son rojos o 
morados, reformistas que no representan a sus votantes 
siendo consecuentes con sus programas electorales e 
incumpliéndolos por mantener la democracia.

El contra augusto, torpe y olvidadizo, complemento 
del anterior. Medios de comunicación y redes sociales que 
desinforman o manipulan la realidad para servir a los fines de 
quien les paga la nómina.

Por último, falta el público : imprescindible para que siga el 
espectáculo. El pueblo en general al que hay que defender. En 
el último pleno se presentó un ruego por la pérdida de agua del 
jardín vertical situado en una pared del Centre Cívic Sant Ildefons 
para evitar caídas de personas y risas de los observadores, sin ser 
ni uno ni otro ningún comediante que realice función circense.

¿Cómo están ustedes? De la movilización y lucha por 
nuestros derechos e intereses de clase depende contestar o no 
Uuuuuuh, grito que hizo famoso Charlie Rivel.

UNA LLEI D’HABITATGE PER 
PROTEGIR DRETS PAYASOS

ELISABET GARCÍA 
Regidora no adscrita

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà
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OCTUBRE/ 
NOVEMBRE
https://agenda.cornella.cat

TRES ALCALDES DE CORNELLÀ 
En el marco de la exposición “Sant Ildefons. Una 
historia compartida”, Frederic Prieto, José Montilla 
y Antonio Balmón, los tres alcaldes que ha tenido 
Cornellà durante el actual período democrático, 
participarán en una mesa redonda que se realizará 
el 24 de noviembre en el Auditori de Sant Ildefons, a 
partir de las 19 horas. La exposición se puede visitar 
hasta el 11 de diciembre en la plaza de Sant Ildefons.

XVII MOSTRA DEL GRUP DE PINTORS 
A les portes de les festes de Nadal torna la mostra 
del Grup de Pintors de Cornellà, un col·lectiu actiu i 
dinàmic, present en moltes de les activitats i festes 
col·lectives de la ciutat. L’exposició s’inaugura el 
dilluns 12 de desembre a les 20 hores i es podrà visitar 
fins al 29 de gener de 2023 al Castell de Cornellà. 

PRESENTACIÓ DEL CONTE DE REIS 
El proper 14 de desembre tindrà lloc al Castell de 
Cornellà la presentació del conte de la Nit de Reis 
2023, “La nena de l’anorac vermell”, que ha estat escrit 
per David Colomera Pizarro i il·lustrat per Irene Jover 
i Antha Casanova, alumnes de l’institut Maria Aurèlia 
Capmany. També es presenta el cartell de la Nit de 
Reis, obra d’Aina Puig. Serà a partir de les 18 hores.

FIRA DE SANTA LLÚCIA 
La Fira de Santa Llúcia d’aquest any se celebrarà els 
dies 17 i 18 de desembre, segons ha anunciat l’entitat 
organitzadora, Crear Cornellà, a través de les xarxes 
socials. Aquesta fira se celebra tradicionalment a 
l’entorn de la plaça de l’Església i de la rambla d’Anselm 
Clavé amb parades de tota mena de productes 
d’artesania, regals nadalencs i activitats lúdiques. 

SANT ILDEPHON’S CHRISTMAS FESTIVAL 
El 3 de desembre torna el Sant Ildephon’s Christmas 
Festival. Entre les 11 i les 20.30 hores el carrer de 
l’Avellaner s’omplirà d’ambient nadalenc: activitats 
com tallers familiars i participatius, elaboració 
de guarniments, música i ball, i la intervenció a 
l’escenari de veus properes com l’Escola Municipal 
de Música, o l’escola Eva Gris, entre d’altres. També 
hi haurà servei de bar i, a la tarda, una xocolatada. 

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?

BUSQUES UNA  
FARMÀCIA  
DE GUÀRDIA  
A CORNELLÀ?

Aquí la trobaràs!
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