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CORNELLÀ INFORMA / EDITORIAL

L’alcalde
Antonio Balmón

EDUCACIÓ, A TOTS ELS NIVELLS

Hablamos de educación en base a contenido, por 
su trascendencia en la conformación de nuestra 
sociedad y su futuro, tanto como en base a continente, 
de equipamientos, escuelas y etapas educativas.

Como administración local tenemos un papel 
bastante acotado para definir cualquiera de estos 
aspectos. Pero no por ello le damos a la educación 
un papel secundario, más bien al contrario. Tenemos 
el compromiso de mantener este año todas las 
iniciativas que aportamos en materia educativa, 
en los instrumentos de apoyo y garantizar el buen 
estado de los colegios de infantil y primaria. En esos 
instrumentos de apoyo, siempre quiero subrayar 
el gran esfuerzo que se hace para que los jóvenes 
puedan sacar adelante su formación obligatoria, pero 
cuando en algunos casos tengan dificultades para ello, 
haya también opciones de reconducir su camino.

A pesar de su importancia capital, somos 
conscientes de que el recorrido educativo no se 
ciñe a las paredes de la escuela. Va más allá: lo que 
empezamos a absorber en la escuela –conocimientos, 
pero también valores– se desarrolla en muchos 
puntos de apoyo, para ofrecer a toda la ciudadanía 
nuevos espacios de desarrollo personal. Ahí están 
la nueva Escuela Municipal de Música, estrenada el 
año pasado. O las dos nuevas bibliotecas; o el inicio 
de la Escola d’Humanitats, hace unas semanas, que 
viene a sumarse a opciones formativas de carácter 
oficial, como la EOI o la Universitat de les Dones, 
como propuestas de enriquecimiento no vinculadas 
a títulos oficiales, en los centros cívicos, etc.

Es nuestro papel garantizar el máximo de herramientas 
posibles en nuestra ciudad para que todo el mundo tenga 
acceso a la formación, la educación en conocimientos y 
valores, en cualquier momento de la vida.

Parlem d'educació en base a contingut, per la seva 
transcendència en la conformació de la nostra 
societat i el seu futur, tant com en base al continent, 
d'equipaments, escoles i etapes educatives. 

Com a administració local tenim un paper força 
delimitat per definir qualsevol d'aquests aspectes. 
Però no per això donem a l'educació un paper 
secundari, més aviat al contrari. Tenim el compromís 
de mantenir aquest any totes les iniciatives que tenim 
en matèria educativa, en els instruments de suport 
i en garantir el bon estat de les escoles d'infantil i 
primària. En aquests instruments de suport, sempre 
vull subratllar el gran esforç que es fa perquè els joves 
puguin tirar endavant la seva formació obligatòria, 
però quan en alguns casos hi trobin dificultats, 
també hi hagi opcions de reconduir el seu camí.

Tot i la seva importància capital, som conscients 
que el recorregut educatiu no se cenyeix a les parets de 
l'escola. Va més enllà: allò que comencem a absorbir 
a l'escola –coneixements, però també valors– es 
desenvolupa en molts punts de suport, per oferir a 
tota la ciutadania nous espais de desenvolupament 
personal. Aquí hi són la nova Escola Municipal de 
Música, estrenada l'any passat. O les dues noves 
biblioteques; o l'inici de l'Escola d’Humanitats, fa unes 
setmanes, que ve a sumar-se a opcions formatives 
de caràcter oficial, com l'EOI o la Universitat de 
les Dones, com a propostes d'enriquiment no 
vinculades a títols oficials, als centres cívics, etc.

És el nostre paper garantir el màxim d'eines 
possibles a la nostra ciutat perquè tothom tingui 
accés a la formació, l'educació en coneixements 
i valors, en qualsevol moment de la vida.



UNA CIUTAT AMB TOTES LES 
OPCIONS D'ESTUDI I FORMACIÓ  

PER A TOTES LES EDATS

El mes de març s’obre el període de preinscripcions 
als centres educatius de primària i secundària per al 
curs 2023-2024. Per aquest motiu, Cornellà Informa us 
presenta un ampli informe sobre l'educació a la ciutat, 
que inclou escoles i estudis de cada nivell educatiu i les 
seves principals característiques, amb múltiples opcions.

I aquestes van més enllà de l’etapa obligatòria, des 
del primer any –a les escoles bressol i altres serveis 
per a les famílies–, fins a pràcticament qualsevol edat, 
amb serveis educatius vinculats als idiomes, la música, 
la formació contínua, o estudis de nivell universitari. 

En aquest àmbit, a més dels cursos d’accés 
universitari que proporciona la UNED, cal mencionar 
el projecte UNED Sènior adreçat a majors de 50 
anys; els cursos d’estiu de la Universitat d’Estiu de les 
Dones (col·laboració entre l’Ajuntament de Cornellà i 
la Universitat de Barcelona), i una novetat de 2023, els 
cursos de l’Escola d’Humanitats en col·laboració amb 
l’Institut de Formació Contínua de la mateixa UB.

En especial, cal subratllar les opcions que s’ofereixen 
als joves en acabar l’etapa obligatòria, a 4t d’ESO: les tres 
modalitats de batxillerat es poden estudiar a Cornellà, 
més una trentena de cicles formatius de grau mitjà i 
superior, i també alternatives de formació i inserció per a 
aquells que no han pogut acabar els estudis obligatoris.

COMPROMÍS MUNICIPAL AMB L’EDUCACIÓ
L'any 2023, l'Ajuntament de Cornellà ha donat continuïtat 
a la despesa educativa i a tots els serveis que finança: 
per exemple, la xarxa d’escoles bressol municipals, 
l’escola de música, l’Escola Virolai d’educació especial, 
les propostes educatives que contribueixen a enriquir 
la formació en coneixements i valors adreçada a totes 
les etapes, les subvencions que ajuden a sostenir els 
projectes educatius de centre i d'associacions de famílies 
d'alumnes, o fins i tot un equipament com el Citilab, 
centrat en les noves tecnologies i amb nombrosos 
programes de col·laboració amb els centres educatius.
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L’Ajuntament de Cornellà complementa el treball a les aules amb unes 280 propostes 

educatives que contribueixen a l’educació integral dels 12.000 alumnes de la ciutat

http://ajuntament.cornella.cat/PropostesEducatives/



El pressupost destinat a educació per l’Ajuntament és  
de gairebé 2,5 milions d’euros, en polítiques de família 
és de 660.871 euros, i l’aportació al Citilab una mica 
per sobre del milió. En el cas de polítiques de família, 
s’incrementa en un 3,5 %, destinat al Servei d’Orientació i 
Acompanyament a les Famílies (SOAF) d'accés universal.

A més de finançar els centres educatius municipals, 
la despesa en educació té un apartat important 
en projectes que promouen el coneixement, com 
Tauletes a l’aula, Cornellà Aprèn, Emprenedoria 
en anglès, o la Mostra de Treballs de Recerca. En 
l’àmbit de famílies, se subratlla l’atenció universal i 
es fomenta de manera especial la participació. 

En l’apartat d’inversions, cal destacar que els 
pressupostos de 2023 destinen 1.159.590 euros a un  
projecte que consisteix en un nou gimnàs amb 
vestuaris i porxos d'accés a l’escola Jacint Verdaguer 
per obrir un espai per al barri de Sant Ildefons, adequat 
a activitats familiars i infantils fora de l’horari lectiu.

Més de 4 milions d’euros 
del pressupost municipal 
s’emmarquen en educació 
i atenció a les famílies
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CURS I2 A LES ESCOLES BRESSOL
La Generalitat i l’Ajuntament assumeixen aquest 
curs el cost de l'etapa I2 a les vuit escoles bressol 
municipals. Correspon als infants de 2 anys, és a 
dir, a l’últim curs que ofereixen aquests centres. 
Aquesta modalitat s’aplica a l'ensenyament 
en l’horari habitual (de setembre a juny) i no 
inclou el cost del servei de menjador ni d’altres 
serveis complementaris, com el d’acollida.



L’escola bressol acull nens i 
nenes des dels primers mesos 
fins als tres anys. És la primera 
etapa del sistema educatiu i 
el seu objectiu és potenciar el 
desenvolupament harmònic 
i global dels infants. Els equips 
de professionals de les escoles 
bressol acompanyen els infants 
en el seu creixement, observant, 
respectant i donant resposta als 
seus interessos i necessitats.

És un espai que facilita la 
socialització dels infants i ajuda 
a desenvolupar-ne la persona-
litat d’una manera global, atenent 
tant els aspectes físics com els 
psicològics. La relació estreta amb 
les famílies és de vital importància; 
família i escola tenen funcions 
diferents però complemen-
tàries i es comparteix el mateix 
objectiu: el benestar dels infants.

VUIT ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS
Cornellà compta amb 641 places 
educatives de 0 a 3 anys distri-
buïdes en vuit escoles bressol 
municipals. Aquests centres 
constitueixen un element molt 
important dins de la política social 
que desenvolupa l’Ajuntament 
de Cornellà. L'establiment d'una 
tarifació social en les quotes 
d'ensenyament pretén garantir 
l'accés a l'etapa educativa de 0-3 
anys, independentment de la 
situació econòmica de les famílies. 
Totes les escoles ofereixen servei 
de menjador i acollida matinal.

SERVEIS COMPLEMENTARIS
L'Ajuntament de Cornellà també 
ofereix els Espais Nadó (adreçats 
a famílies amb nadons de 0 a 
9 mesos) i els Espais Familiars 

(per a infants de 9 mesos a 
3 anys i les seves famílies). Són 
espais educatius de trobada 
conduïts per professionals 
especialitzades on, a través del 
joc i el diàleg, les famílies troben 
suport en els diferents aspectes 
sobre la criança dels infants. 

Així mateix, posa a disposició 
de les famílies els grups de 
criança positiva i el cercle de 
tertúlies; i, finalment, del Centre 
de Desenvolupament Infantil 
i Atenció Precoç (CDIAP), que 
atén els infants amb dificultats 
en el seu desenvolupament o 
amb el risc de presentar-ne.
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L'ESCOLA BRESSOL  
ACOMPANYA ELS MÉS PETITS  

EN EL SEU CREIXEMENT

–DE 0 A 3 ANYS–
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ASSOCIACIONS 
DE FAMÍLIES 
D’ALUMNES 
Les AFA dels centres educatius de 
Cornellà treballen per donar suport 
a la comunitat educativa, organitzen 
activitats culturals, educatives i 
extraescolars, i aporten idees i 
col·laboren al Consell Escolar. La 
FAMPA ofereix suport a les AFA 
dels diferents centres educatius per 
facilitar-ne l'activitat i fomentar la 
participació associativa, i així obtenir 
conjuntament els majors beneficis 
per a tota la comunitat educativa. 
La participació de les famílies 
garanteix el desenvolupament d’una 
escola fonamentada en valors: 
democràcia, igualtat i solidaritat.

AULA OBERTA  
A LES FAMÍLIES
És un servei de suport educatiu 
adreçat a les famílies de la ciutat, 
a demanda conjunta de les 
AFA i/o dels centres. Segons les 
necessitats que plantegen les 
famílies en qüestions educatives, 
ofereix una programació de 
diferents activitats formatives 
que es duen a terme al llarg del 
curs escolar, amb la col·laboració 
de professionals especialitzats. 
Reforça les famílies en la tasca 
diària d’educar els seus fills i filles, i 
en la transmissió d’actituds i valors 
com l’esforç, la responsabilitat, 
el civisme i el diàleg.

CONSELL D’INFANTS
Està format per 35 infants de 5è i de 6è de 
primària, representants de totes les escoles de 
la ciutat, que reflexionen, raonen, dialoguen i 
fan propostes sobre aspectes que formen part 
de la seva vida quotidiana, fent-se partícips de 
la transformació de la ciutat com a espai comú 
de convivència i de relació per a les persones. 

El Consell es reuneix un cop al mes per treballar 
valors com la participació, la tolerància, el civisme, 
la responsabilitat i el compromís. Aquest curs 
treballen els drets dels infants, la salut mental, 
les emocions i els ODS de l’Agenda 2030.

PROFUNDA IMPLICACIÓ 
DE LES FAMÍLIES

ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS

La Trepa
 Vicenç Llivina, 7  93 377 19 51

Linda Vista
 Bonavista, 66  93 375 35 01

La Baldufa
 Marfull, 6  93 376 05 38

Edelweiss
 Sorral del Riu, 1  93 377 37 08

Cel Blau
 Terra Alta, 11  93 475 23 83

L’Arc de Sant Martí
 Av. Pablo Picasso, 51 
  93 475 35 38

La Rosa dels Vents
 Joan Fernández, 31 
  93 475 25 58

Mag Maginet
 Plaça dels Almogàvers, 2 
 93 375 15 97

Preinscripció/matrícula i 
jornades de portes obertes:  
pendent de les dates definitives

SERVEIS MUNICIPALS  
DE SUPORT A 
L’EDUCACIÓ 
INFANTIL

Espais Familiars i Espais 
Nadó Teresa Majem

 Roger de Llúria:  
plaça dels Almogàvers, 2 

  93 376 81 29
  eefrogerdelluria@aj-cornella.cat

 La Trepa: Vicenç Llivina, 7
  93 474 33 99
  eeflatrepa@aj-cornella.cat

Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç - CDIAP 

 Joan Fernández, s/n. 
  93 375 62 53

Grup de Criança Positiva
 Av. de la Línia Elèctrica, 9-11 
  627 932 221



Les escoles d’educació infantil
i primària públiques de Cornellà 
treballen per la millora i l’optimit-
zació dels resultats acadèmics 
de l’alumnat i garanteixen 
una educació compromesa 
amb la ciutat, centrada en la 
transmissió de valors i en el 
treball per la sostenibilitat. 

Les escoles disposen d’equi-
paments i espais per impartir 
les àrees més especialitzades, 
com, per exemple, aules de 

música, d’idiomes, d’ordinadors 
i de ciències; gimnàs, pistes 
esportives i biblioteques. 

Disposen també de serveis 
de menjador i d'acollida, servei 
d’orientació psicopedagògica, 
activitats extraescolars i casals 
en períodes de vacances. 

L’ESCOLA I LES FAMÍLIES
L’escola és la segona llar i el lligam 
establert amb les famílies facilita 
forjar una relació de confiança 

que permet incorporar-les en el 
procés educatiu de tot l’alumnat. 

Hi poden participar amb 
llibertat, i es promou que s'inte-
grin en activitats diverses al llarg 
del curs, mitjançant les associ-
acions de familiars d'alumnes 
(AFA) dels centres escolars. 

El fet que Cornellà sigui zona 
única educativa permet a les 
famílies escollir lliurement l'escola 
de la seva confiança per preins-
criure-hi els seus fills i filles. 

Cornellà és zona única educativa i les famílies 
poden escollir qualsevol de les escoles de la 

ciutat per preinscriure els seus fills i filles

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA: 
APOSTA PER UNA EDUCACIÓ 

COMPROMESA AMB LA CIUTAT

–DE 3 A 12 ANYS–
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Abat Oliba (1)
 Dimecres 22 de febrer
 Sorral del Riu, 3  93 377 43 78 
  a8016422@xtec.cat
 https://agora.xtec.cat/ 
ceip-abatoliba-cornella/

Alexandre Galí (2)
 Dimecres 22 de febrer
 Cirerer, 1-7  93 376 48 95 
  a8043334@xtec.cat
 www.escolaalexandregali.cat

Anselm Clavé (3)
 Dijous 2 de març
 Doctor Carulla, 1  93 377 43 43
  a8016380@xtec.cat
 https://agora.xtec.cat/ 
ceip-anselmclave-cornella

Antoni Gaudí (4)
 Dimarts 28 de febrer
 Av. del Parc de Can Mercader, 6
 93 377 43 48
  a8016744@xtec.cat
 https://agora.xtec.cat/ 
ceip-antonigaudi-cornella

Dolors Almeda (5)
 Dijous 23 de febrer
 Baltasar Oriol, 66
  93 377 05 05
  a8016367@xtec.cat
 www.dolorsalmeda.com

Els Pins (6)
 Dimecres 1 de març
 Pius XII, 17-19  93 377 42 93
  a8016771@xtec.cat
 https://agora.xtec.cat/ceipelspins

Ignasi Iglesias (7)
 Dilluns 27 de febrer
 Marià Benlliure, 29  93 375 72 51 
  a8037966@xtec.cat
 https://agora.xtec.cat/ 
ceip-ignasiiglesias-cornella

Jacint Verdaguer (8)
 Dijous 2 de març
 Av. de Salvador Allende, 14-16 
  93 376 60 79 
 a8016392@xtec.cat
 www.escolajacintverdaguer.net

L’Areny (9)
 Dimarts 21 de febrer
 Sant Lluís, 17  93 377 61 57
  escolalareny@xtec.cat
 www.escolalareny.com

Martinet (10)
 Divendres 24 de febrer
 Martinet, 1  93 377 67 54
  a8064854@xtec.cat
 www.escolamartinet.cat

Mediterrània (11)
 Divendres 24 de febrer 
 Bonavista, 45  93 377 25 04
  a8051240@xtec.cat
 https://agora.xtec.cat/
ceipmediterraniacornella

Montserrat (12)
 Dimarts 21 de febrer
 Educació Primària: 
Av. de la Línia Elèctrica, 2-4

  Educació Infantil: Garrofer, s/n. 
  93 375 50 00 / 93 376 00 50
 a8016409@xtec.cat
 https://agora.xtec.cat/ 
ceip-montserrat-cornella

Sant Ildefons (13)
 Dilluns 27 de febrer
 Av. de Sant Ildefons, 24 
  93 376 02 45 
  a8016410@xtec.cat
 www.escolasantildefons.cat

Sant Miquel (14)
 Dimarts 28 de febrer
 Domènech i Montaner, 1-5
  93 376 90 56
  a8042299@xtec.cat
 www.ceip-santmiquel-cornella.cat

Suris (15)
 Dijous 23 de febrer
 Terra Alta, 9  93 377 74 57
  a8037978@xtec.cat
 https://agora.xtec.cat/escolasuris

Torre de la Miranda (16)
 Dimecres 1 de març
 Almogàvers, 10  93 376 08 79
  a8054058@xtec.cat
 https://agora.xtec.cat/ 
ceip-torremiranda-cornella

PORTES OBERTES A LES ESCOLES PÚBLIQUES 
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Preinscripcions:
 Del 6 al 20 de març

Més informació: www.cornella.cat  
o https://gencat.cat/preinscripcio

Jornades de portes obertes: contacteu 
per telèfon o per correu electrònic amb 
cada escola per concertar la cita prèvia.
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L’educació secundària obligatòria, 
(ESO), consta de quatre cursos 
estructurats en dos cicles segons 
la nova llei d’educació, la LOMLOE, 
que es va començar a implementar 
el curs passat. El primer cicle està 
format per tres cursos: 1r, 2n i 3r 
d’ESO. El segon cicle el conforma 
només un curs, el 4t d’ESO.

L’ESO, basada en principis com 
l’educació inclusiva, l’equitat, la 
igualtat de gènere i l’orientació 
educativa i professional, consolida 
la formació rebuda a primària 
per garantir que l'alumnat que 
superi amb èxit l’educació bàsica 
sàpiga mobilitzar els aprenen-
tatges adquirits per respondre 
als desafiaments a què haurà 
de fer front al llarg de la vida, 
vinculant les competències clau 
amb els reptes del segle XXI. 
Pretén garantir la igualtat real 
d’oportunitats per desenvolupar 
les capacitats individuals, socials, 
intel·lectuals, artístiques, culturals 
i emocionals del jovent. 

Es fa un èmfasi especial en 
la transmissió dels valors que 
permeten la convivència: el 
respecte a la diferència, la tolerància 
i la solidaritat, valors que resulten 
vitals en una ciutat com la nostra, 
diversa socialment i culturalment.

APRENENTATGE ACTIU
La nova llei atorga autonomia als 
centres per adoptar organitzacions 
d’aprenentatge diverses i per 
treballar de forma més globalitzada 
i transversal. La formació dels i les 
joves es basa a posar-los davant 
de situacions de la vida real, per 
tal que tinguin una posició activa 
respecte del seu propi aprenentatge.

En els tres primers cursos, 
l'alumnat ha de cursar alguna 
matèria optativa, que també es 
pot configurar com un treball 
monogràfic o un projecte interdis-
ciplinari o de col·laboració amb 
un servei a la comunitat. Entre 
les matèries optatives trobem la 
cultura clàssica, l’emprenedoria 

i la robòtica i la programació. 
Una segona llengua estrangera 
s’ha d’oferir a tots els cursos i se 
n’ha de garantir la continuïtat.

Durant el primer cicle cal fer un 
treball de síntesi a cada curs, encara 
que, si es fan treballs globalitzats 
en algun moment del curs, aquests 
ja equivaldran al treball de síntesi 
i, per tant, no caldrà fer-lo.

A 4t d’ESO, l’alumnat haurà 
de fer tres matèries optatives de 
dues hores per setmana, a més de 
les matèries comunes, i haurà de 
realitzar el Projecte de Recerca si és 
que no han desenvolupat cap treball 
globalitzat en algun moment del curs. 

Aquest darrer curs té un caràcter 
orientador i promou la continuïtat 
formativa de cada jove. Per això, cada 
alumne/a tria un itinerari coherent 
amb els seus interessos i potencialitats. 
Quan l’alumnat arriba al darrer curs 
de l’ESO, pot aconseguir el graduat 
si ha assolit les competències i els 
objectius de l’etapa o bé un certificat 
d’escolarització, en cas contrari.

L'alumnat s'introdueix a la recerca i s'hi reforcen els valors  
com el respecte, la tolerància i la solidaritat

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:  
CONSOLIDAR VALORS  

I CONEIXEMENT

–DE 12 A 16 ANYS–
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Esteve Terradas i Illa
 Dissabte 4 de març 

 10 a 11.30 h i 11 a 12.30 h
 Bonavista, 70  93 377 11 00
  a8016781@xtec.cat
  www.esteveterradas.cat

Francesc Macià
 Dimecres 1 de març 

 17 a 18 h
  Joan Maragall, 42
  93 480 15 09
  a8016793@xtec.cat
  https://agora.xtec.cat/
iesfrancescmacia

Joan Miró
 Dissabte 25 de febrer 

 10 a 11.30 h i 12 a 13.30 h
  Verge de Montserrat, 53
 93 377 52 62  93 377 51 66
 a8033900@xtec.cat
 www.institutjoanmiro.cat

Maria Aurèlia Capmany
 Dimecres 1 de març 

 18 a 19.30 h
 Dissabte 4 de març 

 10.30 a 12 h
  Garrofer, 8  93 471 06 48
  a8059688@xtec.cat
  https://agora.xtec.
cat/iescapmany

Miquel Martí i Pol
 Dissabte 4 de març 

 10 a 11.30 h i 12 a 13.30 h
 Verge de Montserrat, 51
 93 377 56 57
 a8035143@xtec.cat
 www.mmpol.cat

Neus Català
 Dissabte 4 de març 

 12.30 a 14 h
  Av. de Sant Ildefons, 24
 93 706 05 09
  secretaria@institutneuscatala.cat
  www.institutneuscatala.cat

PORTES OBERTES ALS INSTITUTS  
PÚBLICS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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Preinscripcions:
 Del 8 al 20 de març

Més informació: www.cornella.cat  
o http://gencat.cat/preinscripcio

Jornades de portes obertes: 
us aconsellem que visiteu 
la pàgina web de cada un 
dels centres per conèixer la 
informació actualitzada.

INFORMACIÓ DELS CENTRES CONCERTATS

Betània
  Bonavista, 37-39
  www.escolabetania.es

 Visita individual amb cita prèvia:
 93 375 33 67 
  info@escolabetania.es

 Portes obertes:
Infantil i Primària:

 Dissabte 25 de febrer 
 10 h i 11.30 h

Llar d'Infants: 
 Dissabte 25 de març  10.30 h

El Pilar 
  Cristòfol Llargués, 18
  www.elpilar.cat

 Visita amb cita prèvia:
 93 376 09 49
  info@elpilar.cat

 Portes obertes:
 Dissabte 11 de febrer  8 a 14 h

Sagrada Família
  Doctor Carulla, 23 
  https://safac.hhdc.net/

 Visita amb cita prèvia:
 93 377 01 37 
  a8016628@xtec.cat

 Portes obertes:
 Dimecres 1 de març  18 h
 Dissabte 4 de març  10 h

(Comuniqueu al correu o telèfon 
indicat el dia que assistireu)

Sant Antoni Maria Claret
  Mariné, 11-17
  www.claretcornella.cat

Llar d'infants, infantil, primària i ESO
 Visita amb cita prèvia:

 93 376 19 49
(Visites individuals o 
entrevistes en petit grup)
 Portes obertes:

 Dissabte 25 de febrer
  De 10 a 13 h

Santa Eulàlia 
  Miranda, 50
 www.escolasantaeulalia.cat

 Visita amb cita prèvia:
 93 375 14 02 / 620 947 856
  portesobertes@
escolasantaeulalia.com

 Del 15 de febrer al 20 de març
 Portes obertes:

 23 de febrer i 2 de març  9.15 h
 24 de febrer i 3 de març  15.15 h

Preinscripcions 
infantil i primària:

 Del 6 al 20 de març

Preinscripcions ESO:
 Del 8 al 20 de març

Més informació: www.cornella.cat  
o http://gencat.cat/preinscripcio



1 
ORIENTACIÓ PER TRIAR  
UN ITINERARI FORMATIU
Els tutors i tutores dels instituts orienten l’alumne/a 
perquè decideixi allò més beneficiós per a ell o ella en 
la tria de la continuïtat dels estudis, ja sigui amb l’elecció 
de la universitat o de cicles formatius de grau superior.  
Els i les joves també compten amb el Punt d’Informació a 
l’institut, que organitza xerrades específiques d’informació 
i orientació acadèmica a les diferents etapes educatives.

Al Departament d’Educació es troba el Servei 
d'atenció i d’orientació, on també es poden fer 
consultes personalitzades sobre homologació 
d’estudis estrangers, els recursos formatius de la ciutat 
o les diferents possibilitats d’itineraris formatius. 

L'Oficina Jove també compta amb un servei 
d'assessoria d'orientació acadèmica. Per a més 
informació: cornellajove@aj-cornella.cat
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BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS, 
OPCIONS DIVERSES PER  
AFRONTAR NOUS REPTES

–A PARTIR DE 16 ANYS–

Cornellà té una de les ofertes 
de formació més completes 

de la comarca, així com 
cicles formatius amb un alt 

índex d’inserció laboral

L'alumnat que ha obtingut el graduat en ESO té dues 
opcions per continuar la seva formació acadèmica: els 
cicles formatius de grau mitjà de la formació professional 
o bé el batxillerat, que té tres modalitats: ciència i 
tecnologia, humanitats i ciències socials, o arts. Les tres 
modalitats es poden cursar a Cornellà: tots els instituts 
ofereixen les dues primeres, mentre que el Maria Aurèlia 
Capmany ofereix també la de batxillerat artístic.

D’altra banda, al voltant d’un miler de joves escullen cada 
any alguna de les especialitats de la formació professional 
existents a Cornellà, cosa que els permetrà enfrontar-se 
amb recursos i capacitació professional al món laboral.

Tant els cicles de grau mitjà com el batxillerat es 
poden completar amb els cicles formatius de grau 
superior. Finalment, podran accedir a la universitat tant 
des del batxillerat com des d’un cicle de grau superior.
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2 
CICLES FORMATIUS AMB PRÀCTIQUES 
A EMPRESES O FP DUAL
Els cicles formatius de grau mitjà i superior es poden 
cursar als instituts Esteve Terradas i Illa i Miquel 
Martí i Pol, on també trobareu l'FP dual, un model 
de formació que augmenta la col·laboració entre 
els centres educatius i les empreses en el procés 
formatiu dels alumnes: així compatibilitzen la seva 
capacitació a l’institut amb la inserció en entorns 
laborals reals. Quan acaba l’ESO, l’alumne pot accedir a 
cicles formatius de grau mitjà. Qui supera aquest cicle 
obté el títol de tècnic/a i pot fer la preinscripció per 
a cicles formatius de grau superior. Finalitzat el grau 
superior, l’alumnat obté un títol de tècnic/a superior 
que facilita la inserció en el món laboral, el reciclatge 
o la promoció interna per a aquelles persones que, 
tot i ser treballadores en actiu, opten per millorar la 
seva ocupabilitat obtenint una titulació reglada.

Cicles de grau mitjà
Instal·lacions elèctriques i automàtiques, 
fusteria i moble, cures auxiliars d’infermeria, 
farmàcia i parafarmàcia (Miquel Martí i Pol). 
Electromecànica de vehicles automòbils, gestió 
administrativa, manteniment electromecànic, 
mecanització, preimpressió digital, sistemes 
microinformàtics i xarxes (Esteve Terradas i Illa).

Cicles de grau superior
Sistemes electrotècnics i automatitzats, disseny i 
moblament (construccions efímeres i decorats), 
anatomia patològica i citodiagnòstic, laboratori 
clínic i biomèdic, química i salut ambiental (Miquel 
Martí i Pol). Administració i finances, assistència a la 
direcció, administració de sistemes informàtics en 
xarxa (orientat a ciberseguretat), desenvolupament 
d’aplicacions multiplataforma, desenvolupament 
d’aplicacions web, disseny i edició de publicacions 
impreses i multimèdia, mecatrònica industrial, 
programació de la producció en fabricació 
mecànica, gestió de l'aigua (Esteve Terradas i Illa). 

Cursos d'especialització
Ciberseguretat en entorns de tecnologies de la 
informació. Adreçat a persones amb titulació 
de tècnic superior. (Esteve Terradas i Illa).

3 
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
Els programes de formació i inserció (PFI) són una 
alternativa per a joves majors de 16 anys sense el 
graduat en ESO i que volen aprendre una professió. 
Duren un curs escolar i combinen la teoria amb la 
pràctica, a més de preveure pràctiques en empreses. 
L’alumnat que el completa rep un certificat de 
professionalitat que acredita els seus coneixements 
i, segons la nota del curs, està exempt de fer part de 
la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.

Fundació El Llindar
Itineraris formatius professionalitzadors i certificats 
en imatge personal, automoció, restauració i 
fabricació digital. Altres propostes de preparació 
a la formació professionalitzadora (Ventallers 
i Connecta't) i curs d'Accés a CFGM.

 Carretera de l’Hospitalet, s/n. (parc de Can Mercader) 
 93 377 31 89  info@elllindar.org 

Formació professionalitzadora incial
Itineraris formatius per a joves a partir de 16 anys 
amb o sense el graduat en ESO, enfocats a orientar 
el seu retorn al sistema educatiu reglat en una 
especialitat concreta, o la inserció al món laboral. 
 
Formació i Aprenentatge Professional (FIAP)
Especialitats d’auxiliar de jardineria, auxiliar 
de manteniment i muntatges d’instal·lacions 
elèctriques d’aigua i gas (Institut Esteve Terradas).

Plans d'Iniciació Professional (PIP)
Auxiliar de fusteria (Institut Miquel Martí i Pol).

Preinscripcions: 

Batxillerat  Del 20 al 26 d’abril
Cicles d'FP de grau mitjà  Del 12 al 18 d'abril (alumnat amb continuïtat)  Del 9 al 15 de maig (resta d'alumnat)

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà  Del 12 al 18 d'abril i del 9 al 15 de maig

Cicles d'FP i d'arts plàstiques i disseny de grau superior  Del 26 de maig a l'1 de juny

Més informació: https://preinscripcio.gencat.cat/
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UN ENTORN ACOLLIDOR 
ADAPTAT A CADA ALUMNE

L’Escola Municipal d’Educació 
Especial Virolai atén alumnat amb 
necessitats educatives especials des 
dels 3 fins als 21 anys. A més, acull 
infants d’escolaritat compartida 
amb centres ordinaris d’educació 
infantil, primària i ESO.

S'hi segueix el currículum 
establert pel Departament 
d'Educació de la Generalitat 
de Catalunya, adaptat a les 
necessitats de l'alumnat. També 
ofereix als alumnes diferents 
activitats complementàries, 
com piscina, equinoteràpia i 
canoteràpia, així com excursions, 
colònies i visites socioculturals. 

L'equip de professionals 
és multidisciplinar: mestres, 

pedagogs, psicòlegs. logopedes i 
fisioterapeutes. L'escola té definida 
una metodología pedagògica 
inclusiva, participativa i flexible, 
on es tenen en compte les 
particularitats de l'alumne, que 
és el protagonista del procés 
d'ensenyament-aprenentatge. 

Tot l'equip esta implicat en 
afavorir un entorn acollidor 
on l'alumnat pugui prendre 
consciència de les emocions, 
l'autoregulació, els hàbits de cura 
personal i el desenvolupament 
de les seves capacitats. 

L'AFA, de manera comple-
mentària, organitza activitats 
extraescolars i el Casal d'estiu.

–EDUCACIÓ ESPECIAL–

Cornellà també disposa en la seva oferta formativa de recursos 
per als escolars que requereixen atenció especial

JORNADA DE 
PORTES OBERTES

 21 de febrer  15.30 h
 24 de febrer  10 h

Amb cita prèvia.

ESCOLA MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
VIROLAI

 Mossèn Andreu, 64, bis
 93 376 31 59  a8032270@xtec.cat
  https://agora.xtec.cat/escolavirolai-cornella/

Preinscripció: 
 Del 6 al 20 de març
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LA PRÀCTICA MUSICAL  
COM A MOTOR D'APRENENATGE

L’Escola Municipal de Música Roser Cabanas, allotjada 
al nou edifici de Can Bagaria, compta amb les millors 
instal·lacions i els equipaments més moderns per a la 
pràctica musical.

L’oferta formativa és diversa i flexible, adaptada a 
totes les edats, nivells i implicacions, cosa que fomenta 
la creativitat i l’aprenentatge al llarg de la vida, tant per a 
aquelles persones que busquin un aprenentatge artístic 
a mida, com per als que desitgin fer de les diferents 
disciplines artístiques la seva professió.

Es caracteritza per ser un centre actiu i innovador que 
té, en la pràctica musical, el seu motor d’aprenentatge, 
i que dona prioritat a la vivència artística, al 
treball col·lectiu i a un aprenentatge integral dels 
ensenyaments musicals 

Els ensenyaments musicals s’engloben en tres eixos 
fonamentals: l’aprenentatge del llenguatge musical, 
l’estudi de l’instrument i la pràctica en grup.

Els instruments que s’imparteixen són: violí, viola, 
violoncel, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, guitarra 
flamenca, cajón, flauta travessera, clarinet, saxofon, 
piano, bateria i cant individual.

L’escola participa en la majoria d’actes culturals de 
la ciutat. Aquestes activitats donen la possibilitat als 
alumnes de gaudir d’un ampli marc d’experiències que 
serveixin per completar la seva formació personal.

Les activitats que realitza l’escola són: audicions 
d'instruments, el Concert de Santa Cecília, concerts 
de Nadal, Festival de Música per la Igualtat, Dia de la 
Creativitat i Innovació, tallers, Festival de Pallassos i 
concerts de fi de curs.

–ESCOLA DE MÚSICA–

JORNADA DE PORTES OBERTES
 Dimecres 29 de març
  De 18 a 18.30 h i de 18.45 a 19.15 h 
(amb cita prèvia via correu electrònic o telèfon)

 Ctra. d’Esplugues, 173 
  93 376 32 11
 emusica@aj-cornella.cat
 emusicacornella.wix.com/emmrosercabanas

Preinscripció:  Del 20 al 23 d'abril

ESCOLA MUNICIPAL  
DE MÚSICA ROSER CABANAS
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El Pedró



L’EOI, L'ESCOLA PÚBLICA 
PER A APRENDRE IDIOMES

ELS ESTUDIS QUE S’HI PODEN CURSAR 
S’hi pot aprendre anglès, francès, alemany i japonès en 
tres modalitats diferents:

•  Ensenyaments ordinaris d’anglès, francès i alemany: 
són cursos amb una càrrega horària i de feina 
importants i condueixen a les titulacions oficials  
(A2, B1, B2 i C1). Els estudis d’aquests tres idiomes 
s’imparteixen en format anual, de setembre a juny.  
La majoria de cursos són presencials, però també 
oferim alguns cursos en modalitat semipresencial (un 
sol dia de classe + feina telemàtica a distància).

•  Ensenyaments especials d’introducció, actualització 
i perfeccionament d’anglès, francès i japonès: de 
durada variable (d’un o dos semestres i de dues o  
tres hores setmanals), són en general cursos més 
fàcils de compaginar amb la feina o la vida privada 
(pels seus horaris i la seva càrrega de feina, que sol  
ser més lleugera). 

•  L’escola d’estiu: durant el mes de juliol s’ofereixen 
cursos intensius d’entre 30 i 60 hores d’anglès, 
francès, alemany i japonès.

COM ACCEDIR-HI
Per als cursos ordinaris es fa un sorteig de places entre 
els preinscrits a través del formulari telemàtic unificat per 
a tot Catalunya que trobareu al web de qualsevol EOI a 
finals d’agost o principis de setembre. Aquest procés no 
es repeteix fins al setembre següent (per tant, només es 
pot accedir a aquest tipus de cursos a l’inici del curs).

Per als cursos especials es fa una preinscripció 
telemàtica des del web de l’escola al setembre i al 
gener-febrer (per als cursos de segon semestre). 

Pel que fa als cursos d’estiu, la preinscripció 
comença a mitjans d'abril.

Per a qualsevol curs (excepte els cursos inicials), 
cal acreditar el nivell que es té de l’idioma de manera 
documental, o bé fer una prova de nivell.

METODOLOGIA I EQUIPAMENTS 
L’alumnat té moltes oportunitats tant de practicar la 
llengua (parlar, escoltar, llegir, escriure, interaccionar) 
com d'aprendre una nova cultura, amb materials 
innovadors i aules equipades amb tecnologia per 
a l’ensenyament-aprenentatge de llengües, a més 
de biblioteca-mediateca i d’activitats lingüístiques i 
culturals complementàries.

Consulteu el web www.eoicornella.cat per a 
conèixer de més a prop la nostra oferta o seguiu-nos 
a les xarxes socials a instagram.com/eoicornella i a 
ca-es.facebook.com/eoicornella

–ESCOLA D’IDIOMES–
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L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) és l’escola pública d’ensenyaments de llengües que expedeix  
les úniques titulacions oficials expedides a l’Estat espanyol i reconegudes internacionalment.  

Som l’escola dels idiomes a preus públics i de qualitat.

EOI CORNELLÀ
 Ignasi Iglesias, 7  93 377 81 77
 info@eoicornella.cat
 www.eoicornella.cat

JORNADA DE PORTES OBERTES
 Dilluns 17 d'abril  18.30 h (presencial)
 Dimarts 18 d'abril  18.30 h (online)
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UNED SÈNIOR/UGG:
MANTENIR LA 
VOLUNTAT 
D’APRENDRE

UNED: 
ACCÉS A LA 
UNIVERSITAT

La UNED Sènior/ Universitat de la Gent Gran és un projecte que vol 
posar a l'abast dels ciutadans i ciutadanes de Cornellà i de la seva 
comarca un gran ventall de cursos formatius a l’abast de tothom i 
pels quals ja han passat al voltant de 400 persones.

També vol ser un espai de trobada per a tots aquells que volen seguir 
formant-se i creixent tant des d'un punt de vista personal com col·lectiu. 
Per això, és obert a totes aquelles persones que tinguin la voluntat de 
continuar aprenent, amb independència de la seva formació prèvia. 

És important saber que no es fan exàmens. Tot l’alumnat, en 
acabar, rep un diploma d’assistència i participació. Pot accedir-hi 
tothom que tingui a partir de 50 anys. 

La programació es reparteix en dos quadrimestres, on els 
alumnes poden augmentar els seus coneixements, entre d’altres, 
d'anglès, filosofia, literatura, música, antropologia, art, autoestima, 
alimentació, els tresors naturals de Catalunya, història, fotografia  
i més, fins a un total de dinou assignatures. 

Les classes són el dimarts i el dijous de 18 a 20 hores.

Cornellà acull des de l’any 1993 una extensió 
de la Universitat Nacional d’Educació a 
Distància (UNED), que, per tant, celebra el 
2023 els 30 anys de la seva inauguració.

Actualment imparteix el Curs d’Accés 
Directe per a majors de 25 i 45 anys, 
adreçat a aquelles persones que, per raons 
laborals o de residència, no poden assistir 
de manera regular a classe. Aquestes 
persones podran accedir a la universitat 
mitjançant la superació de la prova 
específica que convoca la UNED.

Els alumnes poden seguir els cursos des 
de casa i de forma presencial a les aules 
del Centre Cultural Joan N. García-Nieto, 
on també disposen dels recursos i el suport 
necessari als punts de reforç. Cada setmana 
els alumnes poden mantenir una tutoria amb 
els seus professors, una trobada personal 
on exposar els dubtes que hagin sorgit o 
demanar bibliografia sobre les matèries.  
A més, a l’extensió de la UNED els alumnes 
tenen accés a recursos informàtics i a les 
noves tecnologies, que poden fer servir per 
recopilar informació per tal de poder seguir 
el curs i aconseguir la titulació desitjada.

–FORMACIÓ CONTINUADA–

UNED I UNED SÈNIOR/UGG
 Centre Cultural Joan N. García-Nieto  
Mossèn Andreu, 13-19, 3a planta

 93 376 70 11
  Horari de secretaria:  
dimarts i dijous de 17 a 20 h

 info@cornella.uned.es
 www.cornella.cat 
  www.unedbarcelona.es
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–FORMACIÓ CONTINUADA–

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS: 
FLEXIBILITAT PER REINCORPORAR-SE 
AL SISTEMA EDUCATIU

El Centre de Formació d’Adults 
Cornellà permet que la ciutadania 
pugui continuar formant-se i 
enriquint els seus coneixements, 
així com adquirir competències 
tècniques i professionals. Possibilita 
la reincorporació al sistema educatiu. 
A l’escola hi poden assistir totes les 
persones més grans de 18 anys. 
Les activitats es realitzen en torns de 
matí, tarda i vespre, durant tot el curs 
escolar, des de setembre fins a juny, 
de 9 a 21 hores.

QUÈ FEM?
•  Ensenyaments inicials i bàsics: 

inclou llengua catalana (3 nivells), 
llengua castellana (3 nivells), 
llengua anglesa (3 nivells), llengua 
francesa (3 nivells) i informàtica (4 
nivells). Hi poden accedir persones 
majors de 18 anys o de 16 anys 
depenent de l'ensenyament.

•  Formació bàsica: cicle de 
formació instrumental i 
cicle d’educació secundària, 

obtenció del títol de graduat en 
educació secundària (ESO).

•  Preparació per a proves d’accés: 
cursos adreçats a l'alumnat que 
es vol preparar per accedir a 
cicles formatius de grau superior, 
així com per realitzar la prova 
d’accés a la universitat (per a 
majors de 25 i de 45 anys).

•  Curs específic d’accés 
a grau mitjà (CAM).

CFA CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT

 Ignasi Iglesias, 7  93 375 59 03
 a8042846@xtec.cat
  www.cfacornella.cat

JORNADA DE 
PORTES OBERTES

 18 d’abril  11 h
 19 d’abril  18 h

EDICTE: La Junta de Govern Local, en sessió 
de data 16 de desembre de 2022, ha acordat 
aprovar les convocatòries de concessió 
de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a l’exercici 2023 següents:

·  Projectes del foment de la pràctica 
esportiva i projectes per a la iniciació a 
la pràctica esportiva de competició en 
escoles esportives a Cornellà de Llobregat 
per a la temporada 2022-2023.

·  Projectes de colònies, campaments (inclosos 
rutes i camps de treball) i casals per a 
Cornellà de Llobregat per a l’exercici 2023.

·  Projectes de caràcter juvenil exercici 2023.

·  Projectes de lleure educatiu en el temps lliure 
infantil i adolescent, per a l’exercici 2023.

·  Projectes de cooperació a la 
solidaritat exercici 2023.

La Junta de Govern Local, en sessions de data 
16 de desembre de 2022 i 23 de desembre 
de 2022, ha acordat aprovar les bases 
particulars i la corresponent convocatòria 
de concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva següents:

·  Projectes de caràcter cultural a Cornellà 
de Llobregat – amplia Cultura 2022.

·  Projectes de digitalització/modernització 
de les entitats esportives, i per a projectes 
de caire social a les entitats esportives a 
Cornellà de Llobregat per a l’exercici 2023.

Termini de presentació de les sol·licituds: 
20 dies hàbils a comptar des del 
següent a la publicació de l’extracte 
de la convocatòria al DOGC.

Documentació: les bases particulars 
reguladores d'aquestes convocatòries de 
subvencions, es poden consultar/obtenir a 
la pàgina web de l'Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat (http://www.cornella.cat)

També es troben a disposició dels interessats 
al Departament de Procediments, Pl. Església, 
s/n 1a planta. Telèfon: 93.377.02.12

.

EDICTE: El Ple de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, en sessió celebrada el dia 21 
de desembre de 2022 va acordar entre 
d’altres, aprovar inicialment la rectificació 
del projecte d’obres següent:

 “Obres ordinàries per la reparació de la 
via pública i la instal·lació d'un bany públic 
prefabricat autonetejable a l'Avinguda 
Salvador Allende de Cornellà de Llobregat” 
amb un pressupost estimat de 84.040,66€ 
(IVA no inclòs) i 101.689,20€ (IVA inclòs).

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

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

Cornellà de Llobregat, 9 de gener de 2023
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CORNELLÀ REIVINDICA  
EL 8 DE MARZO

Cornellà conmemora el 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora. De hecho, esta programación 
se extiende por todo el mes de marzo, con más de 25 
actividades impulsadas por la entidades del Consell 
Municipal de la Dona, y coordinadas por el Centre 
de Recursos i Informació per a les Dones (CIRD).

Actividades culturales, deportivas y formativas 
conforman un programa centrado en reivindicar 
los derechos de las mujeres trabajadoras y focalizar 
su papel decisivo en nuestra sociedad. Entre las 
actividades programadas destaca la Gala de l'esport 
femení, presentada por la periodista Olga Viza 
con jóvenes deportistas, referentes del ámbito 
deportivo femenino y actuaciones especiales.

Protagonismo de las mujeres trabajadoras

AGENDA DE ACTIVIDADES

MARTES 7 DE MARZO. DIA DE LES DONES
 Plaza de Sant Ildefons  17.30 h 

Carpas y actividades dirigidas a jóvenes: baile 
urbano, autodefensa feminista, espacio expositivo 
sobre violencias machistas y música… 
Organiza: esplais de la ciudad y servicios de juventud municipales

MIÉRCOLES 8 DE MARZO
LECTURA DEL MANIFIESTO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

 Plaza de l’Església  12 h 
Con la actuación de Paula Rodríguez, ganadora de 
La Veu de Cornellà 2022, y Óscar Larios (teclados). 
Organiza: Ayuntamiento de Cornellà

MARTES 14 DE MARZO
30º ANIVERSARIO DE LA ASSOCIACIÓ 
GENT I FUTUR: ‘HOMENATGE A LA DONA’

 Sala M. Rosa Casanovas (C.C. García-Nieto)  18.30 h 
Con el Círculo Artístico Literario "Semillero Azul".
Organiza: Associació Gent i Futur

JUEVES 16 DE MARZO
‘FEM ESPORT’ GALA DE L'ESPORT FEMENÍ

 L’Auditori  19 h
Gala especial para visibilizar, potenciar y mostrar buenas 
prácticas del deporte femenino en nuestra ciudad. 
Inscripciones: igualtat@aj-cornella.cat
Organiza: Ayuntamiento de Cornellà

Para más información:

CENTRE D’INFORMACIÓ  
I RECURSOS PER A  
LES DONES (CIRD)

 93 474 28 41  
 ladona@aj-cornella.cat 

 Mossèn Jacint  
Verdaguer, 16-18

CONSULTA TODAS LAS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
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CORNELLÀ EN PLENA 
TRANSFORMACIÓN
El proyecto Cornellà Natura incluye actuaciones 
encaminadas fundamentalmente a implantar una nueva 
articulación urbana sobre la base de varios ejes verdes, el 
fomento de la biodiversidad y la conectividad ecológica, 
y el incremento y mejora del verde urbano. Asimismo, 
va acompañado de medidas para fomentar la movilidad 
sostenible y mejorar la calidad ambiental en general.

La ciudad está experimentando en este momento una  
evidente transformación con la culminación de diversos 
proyectos planteados en los últimos cuatro años, y con 
algunos ya presupuestados para este año, como es el caso 
de la renovación del paseo de los Ferrocarrils Catalans o 
la reforma del acceso al parque de Can Mercader, que 
culminará con la instalación de dos ascensores hasta la 
avenida de Salvador Allende. Y más recientes son las 
reformas de la calle Bonestar, de la carretera de 
Sant Boi o de la avenida República Argentina.

Cornellà Natura plantea convertir Cornellà 
de Llobregat en una ciudad más verde, sostenible, 
saludable y resiliente, con el horizonte puesto en 
el año 2030. En esencia, los diversos proyectos 
urbanos que están vinculados responden a tres 
grandes retos: incrementar y mejorar el verde 
urbano, promover la movilidad activa 
y sostenible, e impulsar el consumo 
eficiente de recursos.

En los cinco primeros 
años de ejecución del 
proyecto, la ciudad ha 
ganado ya 18.700 metros 
cuadrados de zona verde, 
500 nuevos árboles, 
7.500 metros cuadrados 
de zona peatonal o 31 
kilómetros de carril bici.

12
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PROYECTOS MÁS DESTACADOS:

1 Ordenación de la calle de la Segarra, 
con una mediana verde en el centro y 

nueva vegetación y arbolado en la acera.

2 Transformación verde de la avenida de 
Sant Ildefons con la renovación de más 

de mil metros cuadrados de parterres.

3 Pacificación de la avenida República 
Argentina para crear un paseo verde hasta 

los principales equipamientos de Sant Ildefons.

4 Nueva pasarela sobre las vías del tren  
para facilitar la conexión del barrio  

Centre con el ámbito Siemens.

5 Nuevo diseño urbano en la cabecera 
de la Rambla Anselm Clavé, un espacio 

de descanso más verde y confortable.

6 Conversión en zona peatonal de la calle 
Adell Ferrer para integrarla en la plaza  

de la Llibertat, un entorno más naturalizado.

7 Renovación del paseo central del parque de 
Can Mercader, renovación del sistema de 

riego e instalación de ascensores para mejorar 
la accesibilidad entre Sant Ildefons y Almeda.

8 Transformación de la avenida Alps y 
la carretera de l’Hospitalet para crear 

un gran paseo naturalizado que conecta 
con el parque de Can Mercader.

9 Sustitución del pavimento en la parte  
central del paseo Ferrocarrils Catalans  

para generar un espacio más agradable 
y con mejor accesibilidad.

10 Actuación en las calles Tirso de Molina 
y Albert Einstein para crear un espacio  

de paseo entre el parque de la Ribera y la zona  
de la Fira y el Auditori.

11 Consolidación de la calle Bonestar  
como zona comercial con prioridad  

para los peatones, más confortable, 
accesible y saludable.

12 Conversión de la carretera C-245 
en un gran paseo urbano para 

aumentar las conexiones intermunicipales 
en transporte público y en bicicleta.

11
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REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA POR 

VALOR DE UN MILLÓN 
PARA UN EDIFICIO  

DE SANT ILDEFONS
Un edificio de la avenida República 
Argentina, en el barrio de Sant 
Ildefons, será el primero del área 
metropolitana que emprenderá una 
reforma dentro del programa de 
ayudas para las actuaciones de reha-
bilitación a nivel de barrio. El coste 
previsto es de casi un millón de euros, 
y el 40 % del mismo estará financiado 
por los fondos Next GenerationEU 
que gestiona el Consorcio 
Metropolitano de la Vivienda.

Se trata de una actuación de 
rehabilitación en las fachadas 
principales y patios de luces del 
edificio para mejorar su estado 
de conservación y eficiencia 
energética, reduciendo el 
consumo de energía primaria no 
renovable mediante la colocación 
de aislamiento térmico por el 
exterior en toda la envolvente de 
paramentos verticales. La actuación 
reducirá el 35% del consumo de 

la energía primaria no renovable, 
y se estima una reducción de la 
demanda energética anual global 
de calefacción y refrigeración 
superior al 45%. La finca, que fue 
construida en los años 60, tiene 104 
viviendas y 7 locales en planta baja.

Programa de ayudas  
a la rehabilitación:
https://www.cmh.cat/web/cmh/
ajuts/ajuts-fons-next-generation/

51 HABITATGES DE LLOGUER  
PER A JOVES AL SECTOR BAGARIA
L’IMPSOL està finalitzant la construcció de 51 habitatges 
dotacionals en règim de lloguer de protecció oficial, 
situats al passatge dels Rosers, 11-13 (sector Bagaria). 

En termes generals, aquests habitatges, que tenen 1, 
2 o 3 habitacions, estan adreçats a persones o famílies 
amb sol·licitants fins a 35 anys d’edat, que faci tres 
o més anys que resideixin a Cornellà. A banda, 
hi haurà alguns pisos reservats per a persones amb 
mobilitat reduïda, o amb discapacitat psíquica o 
per a famílies monoparentals o monomarentals.

Les persones o famílies interessades en aquests 
habitatges de lloguer han d’estar inscrites al 
Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció 
Oficial de Cornellà, que gestiona l’Oficina Local 
d’Habitatge, i donar compliment als requisits que 
s’establiran a les bases d’adjudicació que l’IMPSOL 
té previst publicar en els mesos vinents. 51

MÉS INFORMACIÓ:
Oficina Local d’Habitatge

 www.olhcornella.cat

1M €
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MÁS DE 40 
ACTIVIDADES 

DIVULGATIVAS 
PARA ‘ENFORTIR 

CORNELLÀ’

Durante los meses de febrero y marzo se llevarán a 
cabo más de 40 actividades en diferentes espacios 
de la ciudad dentro de la iniciativa Enfortir Cornellà, 
centradas en su vinculación con el medio ambiente, 
la convivencia y el bienestar social. Esta iniciativa 
quiere poner en valor el trabajo comunitario 
y la colaboración ciudadana, de los agentes 
sociales, las entidades y los colectivos locales.

El calendario incluye charlas divulgativas y 
talleres, abordando temas como la seguridad 
ciudadana, la prevención de incendios, diferentes 
cuestiones sobre la salud, el ahorro energético, 
atención a personas mayores, recursos juveniles 
o para las mujeres, la vivienda, etc. Todos son 
gratuitos y tienen como escenario centros cívicos, 
bibliotecas y otros equipamientos municipales. 
En algunos casos, es necesaria la inscripción previa.

Podéis consultar el calendario completo 
en la web www.cornella.cat

EN MARCHA EL 
NUEVO SERVICIO 
DE BICICLETAS 
ELÉCTRICAS 
COMPARTIDAS 
Este mes de febrero se ha puesto en marcha el 
servicio de bicicletas eléctricas compartidas AMBici. 
Cornellà forma parte, junto a Esplugues, El Prat, 
Sant Boi, Sant Joan Despí y Sant Just Desvern, de 
los primeros 6 municipios donde se ha realizado 
el despliegue, que llegará hasta un total de 15 
municipios metropolitanos este mismo 2023.

Durante el primer año de funcionamiento, el AMBici 
ofrece una tarifa promocional: un abono de 25 € 
anuales, que permite utilizar la bicicleta durante los 
primeros 30 minutos gratuitamente. A partir de ese 
momento, el coste será de 0,50 € por cada 30 minutos.

AMBici tiene el objetivo de potenciar y facilitar 
opciones de movilidad sostenible en el área 
metropolitana, por lo que las estaciones donde se 
podrán recoger y devolver las bicicletas se ubican 
junto a puntos de interés como equipamientos y, en 
especial, paradas de transporte público. Funcionará 
con 2.600 bicicletas eléctricas de última generación, 
ha sido creado por el AMB y lo gestiona TMB.

www.ambici.cat
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T R A B A J O 
El paro baja del 10% por 
primera vez desde 2008

71 personas en 60 empresas  
beneficiadas por las ayudas 
a la contratación

400 personas contratadas 
en planes de empleo 
municipales desde 2019 

F I N  D E  
L A  P O B R E Z A 

2.382 familias atendidas por 
la Oficina de Eficiencia Energética

6.496 jóvenes en programas 
de acompañamiento educativo 
fuera del horario escolar

Sistema estable de ayudas

a 354 familias en el 
umbral de la pobreza 

S A L U D 

Cerca de 400 plazas de 
carácter social en casals de verano

640 familias beneficiadas en 
servicios de apoyo a mayores 
y personas con diversidad 
funcional o transtornos mentales

Refuerzo de la atención social  

a 740 familias con niños 
en situación de pobreza: salud 
bucodental, atención psicológica, etc.

V I V I E N D A 

191 viviendas  
de protección oficial 
adjudicadas (2019-2022)

200 contratos  
vigentes de  
alquiler social

C O R N E L L À 
N A T U R A 

20 millones de inversión 
en 36 proyectos

Creación de 31 km de

carril bici y de 7.500 m2
 

de espacios peatonales

Incremento de 18.700 m2
  

de verde urbano

ASUECO:  
COMPROMISO COMUNITARIO  

Y PROYECCIÓN DE FUTURO
La Agenda Social y Urbana 
para Fortalecer la Comunidad 
(ASUECO) acaba de cumplir dos 
años. Sus objetivos y actuaciones 
se enmarcan en los ámbitos de 
la pobreza; la salud, el bienestar 
social y la soledad; la educación; 

la igualdad de género; la actividad 
económica; el camino hacia 
una ciudad inclusiva y segura; 
el proyecto Cornellà Natura; 
y el acceso a la vivienda.

El primer balance de las tres 
comisiones de trabajo en que 

participan agentes sociales, 
entidades y partidos políticos 
de la ciudad deja cifras positivas 
y esperanzadoras para dar un 
nuevo impulso a la construcción 
del futuro de la ciudad.

Consulta todos los datos en www.cornella.cat
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El 1 de febrero se ha cumplido un 
año de la puesta en marcha del 
Servicio de Observación Nocturna, 
los nuevos serenos de la ciudad. 
El balance ha sido positivo y el 
programa se ha renovado otro año 
más, con los mismos objetivos: 
mejorar la percepción de seguridad 
y la confianza en las calles durante la 
noche y, de forma específica, ofrecer 
mayor seguridad a las personas 
que deben desplazarse solas por 
la calle en horario nocturno, en 
especial, las mujeres. Los equipos 
recorren las calles de Sant Ildefons 
y la Gavarra entre las 23 y las 
6 horas cada noche del año. 

Hasta el final de 2022, los equipos 
contabilizaron un total de 1.562 
intervenciones, y muchas otras de 
carácter informativo. Pero también 
se incluye el acompañamiento 
puntual de personas que debían 
desplazarse por la noche y no se 
sentían seguras (306 intervenciones), 
o el acompañamiento a personas 
desorientadas hasta su domicilio, 
hasta en 22 ocasiones.

Dentro de su labor de vigilancia, 
los serenos también han advertido 
de 342 incidencias en la vía 
pública y el mobiliario urbano, 
o 140 situaciones de conductas 
incívicas. Cabe recordar que los 

serenos advierten de este tipo de 
situaciones o de otras más graves 
a la Guardia Urbana, que es a 
quién corresponderá intervenir.

Las personas que forman parte 
del equipo han sido contratadas a 
través de un plan de empleo local, 
específicamente mayores de 45 años 
en situación de desempleo. Desde 
diciembre, ya se ha incorporado 
un nuevo grupo, formado por 5 
personas, y que está contratado por 
12 meses. Han recibido 50 horas  
de formación sobre la ciudad, 
organización municipal, participación 
y comunicación con la ciudadanía, 
convivencia y civismo.

UN AÑO DE FUNCIONAMIENTO  
DE LOS NUEVOS SERENOS 

INTERVENCIONES SERENOS
(febrero-diciembre 2022)

Atención a personas 
desorientadas  
22

Acompañamiento  
a farmacias  
6

Detección 
actitudes 
incívicas

140

Acompañamiento 
por desplazamiento 
nocturno

306

Localización 
personas sin hogar  
22

Comprobaciones 
en establecimientos 
comerciales

197
342

83

Observación 
actividades 

presuntamente 
delictivas  

27

183

234
Total:  
1.562 

Detección 
incidencias en 

vía pública

Detección 
puntos 
abandono 
muebles

Información 
ciudadana sobre 
diversos temas

Infor-
mación  

campaña  
ADN  

canino
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L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ 
RENOVA EL SEU COMPROMÍS AMB 
EL MUSEU DE MATEMÀTIQUES

L’Ajuntament de Cornellà i 
l’Associació per promoure i crear 
un Museu de Matemàtiques a 
Catalunya (MMACA) han signat 
un conveni de col·laboració que 
renova i amplia el compromís de 
l’acord signat l’any 2014, que ha 
permès la instal·lació del primer 
museu de les matemàtiques de 
Catalunya a la ciutat de Cornellà.

El punt més destacat del 
nou conveni és l’acord per 
restaurar i adequar una nau 
del complex de Can Bagaria 
per traslladar-hi el museu, i així 
ampliar significativament l’espai 

per a la col·lecció permanent 
del MMACA i per a les activitats 
que ofereix a centres educatius. 

El Museu de Matemàtiques 
de Catalunya està promogut per 
una associació sense ànim de 
lucre formada essencialment 
per professors i professores 
d’aquesta matèria, i que tenen 
l’objectiu de divulgar les 
matemàtiques per millorar-ne la 
imatge social. La seva activitat 
destaca per donar suport als 
centres educatius, realitzar 
tallers adreçats als alumnes i 
oferir formació al professorat.

Mitjançant el conveni de 
2014, l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat cedia al MMACA la 
planta superior del Museu Palau 
Mercader per a instal·lar-hi la 
seva exposició permanent, que 
ha gaudit d’una gran acollida 
entre centres educatius d’arreu. 

El nou conveni significa la 
consolidació i ampliació del 
projecte del MMACA a la ciutat 
de Cornellà. Ambdues parts 
es comprometen a treballar 
conjuntament per cercar el 
finançament necessari per a la 
reforma de l’espai de Can Bagaria. 

EL MMACA TINDRÀ UNA NOVA SEU  
A CAN BAGARIA
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 ‘QUÈ FER A CORNELLÀ’ 
S’ACTUALITZA PER POTENCIAR 
LA INFORMACIÓ CULTURAL I LA 

PRESÈNCIA A LES XARXES

Amb la voluntat de seguir oferint informació de 
qualitat i donant resposta a les actuals demandes dels 
lectors i de les lectores, el web Què Fer a Cornellà 
s’ha renovat. Continguts més dinàmics a les xarxes, 
promocions i noves propostes per captar més seguidors 
són algunes de les millores que presenta la nova 
plataforma, que també ha renovat el seu logotip.

El canvi d’imatge ve motivat, precisament, 
per la bona acollida d’aquest projecte digital,  
que la ciutadania puntua amb un 7,3 sobre 10.  

De fet, gairebé la meitat dels enquestats consulten 
aquesta revista i les seves xarxes socials per estar 
informats de l’actualitat cultural del municipi.

El Cornellà Informa no es publicarà durant els 
pròxims tres mesos per la proximitat de les eleccions 
municipals. Si no us voleu perdre res de l’àmplia agenda 
d’activitats culturals i familiars de la ciutat, subscriviu-vos  
al butlletí electrònic de la nova web del Què Fer 
a Cornellà o seguiu les seves xarxes socials.

ARTS 
ESCÈNIQUES: 

TEATRE, 
MÚSICA I 

DANSA

EXPOSICIONS
ACTIVITATS 
FAMILIARS

AIRE LLIURE  
I ESPORTS

@queferacornella 

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

www.queferacornella.cat

CONSULTA LA PROGRAMACIÓ

–AMB CONTINGUTS MÉS DINÀMICS, PROMOCIONS I NOVES PROPOSTES PER CAPTAR MÉS SEGUIDORS —



CORNELLÀ INFORMA / OPINIÓ POLÍTICA / Pàgina 28

Una de cada dos mujeres en España ha sufrido algún tipo 
de violencia machista y solo un 8% ha denunciado. Es una 
realidad normalizada y silenciada. No es una violencia 
episódica, sino estructural.

La Ley Solo sí es sí, surge de la movilización de miles de 
mujeres contra sentencias en las que una violación grupal no 
se considera agresión sexual, sino abuso. Hemos dicho alto y 
fuerte que se está vulnerando nuestra libertad sexual y que  
el sexo sin consentimiento, es violación.

Se está produciendo una ofensiva de la derecha política, 
judicial y mediática generando alarma producto de decisiones 
judiciales intencionadas que rebajan penas a agresores para 
volver a la ley anterior, es decir, que tengamos que demostrar 
que nos hemos resistido para que sea considerada agresión. 

Hemos seguido todos los pasos para garantizar la correcta 
aplicación de la ley. Es difícil argumentar en el poco espacio que 
nos brinda esta columna, pero para entender que está pasando, 
destacamos algo importante, que la Fiscalía General del Estado 
advirtió que el derecho transitorio de nuestro ordenamiento 
jurídico está en vigor y por ello si la pena impuesta cabe en 
el nuevo rango de penas, no se puede revisar a la baja. La 
mayoría de jueces y juezas aplican correctamente la ley, pero 
una minoría ha decido revisar, rebajar penas y no aplicar 
correctamente ni la ley ni el derecho transitorio con el fin de 
crear alarma y con ello, dañar al Ministerio de Igualdad.

Ocurrió en 2004 con la Ley contra la violencia de género, 
cientos de víctimas se vieron sin respuesta porque sus procesos 
quedaron paralizados. Los jueces alegaban desconocer si la ley 
era constitucional o no y pasaron años hasta que el tribunal 
constitucional resolvió que sí lo era. Aumentaron en un 158% 
los sobreseimientos, las mujeres veían como los tribunales 
archivaban sus causas al no ver indicios suficientes. Un proceso 
largo y duro hasta conseguir que la ley se pudiese aplicar 
correctamente y garantizar nuestros derechos.

Todos los organismos internacionales apoyan esta ley que 
permite al estado proteger de forma integral a las mujeres  
que sufren violencias sexuales. Mientras el Parlamento 
europeo afirma que esta ley debería ser aplicada en los 
estados miembros, el PP con fines electoralistas, intenta 
tumbarla y volver al modelo anterior.

Hemos propuesto al PSOE un decálogo de medidas para 
la correcta aplicación de la norma y esperamos que no ceda a 
las presiones eliminando el consentimiento del centro de la ley. 
Cada vez que se ha intentado un avance en derechos feministas, 
topamos con la resistencia de la derecha judicial y política.

En Podemos seguiremos protegiendo los avances feministas 
y los servicios públicos, pero necesitamos organización 
colectiva, la fuerza de los votos y tu ayuda para hacer frente a 
quienes manipulan los datos para conseguir provecho político.

Más info en el 679520932 o en Mossèn Andreu 21.

Es innegable que la pandemia del COVID19 ha trastocado toda 
la legislatura y todas las previsiones económicas de las diferentes 
administraciones, incluido nuestro Ayuntamiento. Y para 
empeorar aún más la situación, ahora nos encontramos con una 
crisis energética y económica agravada por la guerra en Ucrania.

Desde Ciutadans durante la legislatura hemos aportado 
propuestas para el crecimiento económico y la bajada de la 
presión fiscal, el apoyo a los autónomos, las pymes y el comercio 
local. Hemos intentado que Cornellá fuese una ciudad con 
más oportunidades y con una administración más eficaz y 
modernizada, más transparente y cercana. Hemos ejercido una 
oposición responsable y constructiva que supo arrimar el hombro 
en los momentos más duros de la pandemia, pero a la vez crítica 
con la gestión del equipo de gobierno (PSC y En Comú).

El balance final que hacemos de este mandato con este 
contexto tan complicado es que la presión fiscal municipal se ha 
incrementado, por ello no hemos podido votar a favor de ninguno 
de los presupuestos municipales. La situación actual aunque puede 
ser de incerteza, sí que hay una certidumbre, las familias ven cómo 
deben hacer frente a aumentos de cesta de la compra, consumos 
energéticos de luz, gas y agua, créditos hipotecarios y combustibles 
fósiles, con más presión fiscal municipal y con una renta menor.

Durante estos cuatro años, los cornellanenses hemos visto 
como nos han subido los impuestos, como la ciudad está más 
sucia, el espacio público más degradado, aumenta la inseguridad 
y sigue sin afrontarse el problema de la movilidad en la ciudad 
con operaciones maquillaje y de urbanismo táctico; llevamos 
más de 10 años sin Plan de Movilidad actualizado.

Ciutadans es el único partido que ofrece una alternativa de 
progreso. Desde el liberalismo, confrontamos con un socialismo 
agotado en Cornellá después de casi 40 años en el poder. No es 
casualidad que el partido que mejor representa las ideas liberales 
en España naciera precisamente en Cataluña en el año 2006, 
coincidiendo con la etapa de los gobiernos tripartitos que los 
socialistas catalanes conformaron con ERC e ICV-EUiA. Ser liberal 
es un modo de vida y un compromiso para maximizar la libertad 
y la igualdad en la sociedad. Pero también inconformismo y 
rebeldía, es decir, menos paternalismo administrativo, menos 
obsesión identitaria, menos cancelación, menos sectarismo y 
menos polarización. Creemos en una sociedad de ciudadanos 
libres e iguales, donde el individuo disponga de las herramientas 
suficientes para desarrollar su potencial y perseguir el plan de vida 
que desee de manera autónoma.

Somos un partido renovado que no agacha la cabeza, que 
no pide perdón por tener convicciones firmes ni por defender 
sus ideas; que cree que nuestra ciudad merece un futuro 
mejor para los cornellanenses y que aspira a transformarla 
con políticas que nadie se ha atrevido a impulsar. Seguimos 
trabajando en este proyecto liberal e ilusionante que apuesta 
por situar a Cornellá como una ciudad referente.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA LEY 
“SOLO SÍ ES SÍ”?

BALANCE DE LA LEGISLATURA 
2019 - 2023

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s

MARI CARMEN LÓPEZ 
Grup Municipal  
de Podemos
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Governar durant més de 30 anys a una ciutat com Cornellà, 
permet fer moltes transformacions per a què el municipi 
evolucioni favorablement. Exactament, a la nostra ciutat, 
portem 38 anys de govern del PSC, 36 que Antonio Balmón 
és regidor i 19 que n’és alcalde. I la majoria d’aquests governs 
han comptat amb el suport habitual dels Comuns, abans ICV. 

En tots aquests anys, és cert que han passat moltes coses, 
i s’ha de reconèixer que els primers governs van contribuir 
decisivament a pal·liar grans dèficits que teníem com a ciutat, 
i no podem obviar que han influït en el fet que Cornellà sigui 
com és avui, però el món ha canviat molt i no s’han solucionat 
grans deficiències de la ciutat que són urgents d’afrontar. 
Fa anys que les polítiques del PSC són poc transformadores, 
continuistes i centrades en el ciment. Els reptes que tenim ara 
són immensos i els hem d’afrontar de maneres diferents, no 
podem continuar aplicant les mateixes polítiques del s. XX en 
ple s. XXI. Per regeneració política i per avançar, cal un canvi, 
és l’hora de transformar la ciutat.

En aquest mandat, Esquerra Republicana de Cornellà, hem 
continuat treballant, escoltant a la ciutadania i entitats i fent 
propostes en benefici dels cornellanencs i cornellanenques, 
hem estat el grup municipal que més mocions ha presentat al 
ple i hem fet propostes de millora als diferents plans de gestió 
municipal presentats pel govern de la ciutat. Hem estat una 
oposició ferma i constructiva, amb aportacions en positiu i 
buscant els consensos en tots els àmbits, tot i que l’equip de 
govern no sempre ha volgut treballar amb aquesta voluntat. 
Potser no hem aconseguit tot el que voldríem, però ens 
sentim orgullosos de la feina feta, com a caps de l’oposició, 
deixant clar allò que defensem, pel que lluitem i cap on volem 
anar i volem que evolucioni la nostra ciutat.

Cal una transformació a l’Ajuntament, escoltar a la 
ciutadania i les seves necessitats, deixar de ser uns mers 
gestors per liderar. Volem un Cornellà que cuidi, sostenible, 
feminista i amb oportunitats per a tothom, sigui quin sigui 
el seu origen, i per fer-ho, hem de posar les persones al 
centre de totes les polítiques. Ha arribat el moment de 
l’esquerra transformadora i útil.

Agraïm el suport i confiança que hem rebut durant 
aquests anys i us animem a participar en la transformació que 
necessita la nostra ciutat. Aquest és l’últim article d’aquest 
mandat, perquè com ja sabeu, el proper 28 de maig es 
celebraran les eleccions municipals. Uns comicis que ens 
poden permetre fer canvis significatius, i on Esquerra, si així 
ho vol la ciutadania, pot tenir més representació, i per tant 
més poder de decisió.

Ens continuareu trobant al carrer i al vostre costat, 
treballant per millorar la ciutat i la vida dels cornellanencs  
i de les cornellanenques. 

Seguim en contacte!

El año arranca con nuevos presupuestos dedicados a 
las personas, y con ellos las líneas esenciales de nuestra 
apuesta de gobierno. Marcan el camino que queremos 
andar, y señalan nuestras prioridades: reforzar la seguridad, 
atender las necesidades básicas de la comunidad, respaldar 
la economía local y desplegar la totalidad del programa de 
naturalización y de calidad ambiental del municipio.

Como siempre, seguimos tejiendo alianzas con ASUECO 
Agenda Social i Urbana per Enfortir la Comunitat, un acuerdo 
que suma voluntades y sensibilidades, con acciones de 
protección a la ciudadanía, para que nadie se quede atrás 
pero prosperando para mirar al futuro. Somos un gobierno 
que cohesiona y que corrige desigualdades, que genera 
puestos de trabajo con los planes de ocupación por ejemplo.

Sin ruido pero sin pausa y pese a haber vivido este 
mandato una pandemia que nos hizo a todos vivir 
situaciones complicadas duras y extraordinarias, hemos 
crecido como ciudad en equipamientos culturales, de 
conocimiento y crecimiento personal, ya hace unos 
meses que pusimos en marcha las dos nuevas bibliotecas 
en Almeda y en Fontsanta, una nueva escuela de música 
en Can Bagaria y justo hace una semana se ha abierto la 
escuela de Humanidades.

Además sin ruido pero sin pausa, Cornellá está en 
transformación. Con la mirada puesta en el futuro y gracias 
a los recursos extraordinarios que hemos conseguido, 
vamos a mejorar la ciudad para que sea más verde, amable, 
pacificada, más saludable en definitiva. Proyectos del Cornellà 
Natura como la calle Buenestar, República Argentina, Av. Alps, 
Segarra, Plaça Llibertat, etc… nos preparan para el futuro.

No prometemos milagros, pero impulsamos proyectos 
vitales útiles y significativos para mejorar el día a día. Sin 
ruido, pero sin pausa, ya hace un año que los serenos 
nos acompañan por las noches y esta iniciativa social, 
de seguridad con perspectiva de género ha ayudado a 
detectar más de 1500 incidencias en el espacio público, ha 
acompañado a mujeres dando tranquilidad, confianza, y  
ha servido para reducir la sensación de inseguridad que 
algunas mujeres pueden tener.

Somos un Ayuntamiento con 0 endeudamiento, y eso 
nos permite afrontar proyectos que ilusionan, a pesar de 
la responsabilidad y el cuidado que la coyuntura actual 
demanda, porque no hemos dejado de invertir para mejorar 
el tramado urbano, incorporando nuevos equipamientos, 
incrementando la dotación de seguridad ciudadana, 
dotándonos de más espacios de cultura y de formación, más 
recursos para el mantenimiento de la ciudad, y como antes 
apuntaba, más proyectos de naturalización. ¡Seguimos!

Ya sabéis, podéis escribirnos a psc@aj-cornella.cat,  
o nos encontramos por la ciudad.

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

ESCRIVIM EL FUTUR, 
TRANSFORMEM CORNELLÀ PROYECTOS QUE ILUSIONAN

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC
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El mandat municipal 2019-2023 ha entrat en la seva recta 
final. Després de les eleccions del maig del 2019, En Comú 
Movem Cornellà vam decidir que la millor manera de ser 
útils era entrar en el govern municipal en coalició amb 
el grup majoritari del consistori, el grup socialista, assolint 
un pacte de govern centrat en els reptes de futur de la 
ciutat, especialment de transformació urbana en clau de 
sostenibilitat ambiental i alhora de reforç i impuls de la vida 
comunitària, social i cívica als nostres barris. 

Tot just quan es començava a iniciar l’acció de govern 
derivada d’aquest pacte va arribar la greu crisi social i 
econòmica generada per la pandèmia de la Covid-19. En 
aquest sentit, val a dir que la resposta a aquesta crisi hagués 
estat molt diferent amb un altre govern de l’estat, la gestió 
del govern de coalició entre PSOE i Unidas Podemos - En 
Comú Podem, ha estat clau per combatre els acomiadaments 
i reforçar els drets dels treballadors i treballadores del nostre 
país. Gràcies a aquesta gestió a municipis com Cornellà estem 
per sota del 10% en la taxa d’atur, xifres mai vistes des de 
l’any 2008, però a més s’ha impulsat una agenda d’avenços 
en drets socials molt important i s’ha situat el salari mínim 
en 1.080€ quan el punt de partida d’aquest govern era el 
salari mínim de 735€ l’any 2018. Una nova realitat laboral que 
no es pot entendre sense el lideratge de la Vicepresidenta i 
responsable del Ministeri de Treball, Yolanda Díaz.

De la mateixa manera, la pandèmia tampoc va aturar 
el govern de Cornellà i finalitzarem el mandat amb un 
percentatge molt elevat de compliment dels compromisos 
establerts. Cornellà acabarà aquest mandat amb una nova 
Escola Municipal de Música al recinte de Can Bagaria, amb 
les biblioteques Clara Campoamor i Teresa Pàmies en marxa 
i amb una important transformació de l’espai públic com 
ara al carrer Bonestar o la prolongació de la nova avinguda 
dels Alps. En aquest mandat també hem definit el full de 
ruta de Cornellà per millorar la sostenibilitat ambiental amb 
l’aprovació del nou Pla d’Energia Sostenible i el Clima.

Destaquem també l’impuls a les polítiques d’ocupació. Hem 
millorat els espais virtuals i físics de formació, borsa de treball i de 
Club de Feina, hem incrementat les ajudes a la contractació de 
persones en situació d’atur i hem reforçat i diversificat els Plans 
d’Ocupació arribant a més de 400 contractacions de persones 
en situació d’atur entre 2019 i 2022. En aquest mandat Cornellà 
també ha aprovat el seu primer Pla Local per a la Diversitat Sexual 
i de Gènere i la corresponent guia d’informació i recursos. 

Certament, ha sigut un mandat d’aprenentatge, on 
hem volgut aportar el nostre granet de sorra més des 
de la cooperació que des de la confrontació, i d’aquest 
aprenentatge hem extret energies, idees i propostes 
renovades per tornar a proposar una candidatura de suma,  
de progrés i de transformació per a la nostra ciutat. 

El pasado mes fallecía Nicolás Redondo, secretario general 
de UGT y militante de PSOE. En 1987, renunció a su escaño 
parlamentario por desacuerdo con la política laboral y 
social de F.González votando en contra la aprobación de los 
Presupuestos Generales 1988. Ese año, junto con el secretario 
general de CCOO, M. Camacho, encabezó la huelga general 
del 14 de diciembre. A ésta, y bajo gobierno socialista, siguieron 
otras dos en junio 1992 y enero 1994. Líder histórico, con sus 
errores y aciertos estratégicos, representa para nuestra clase un 
ejemplo de coherencia y dignidad, características intrínsecas 
a un representante de la clase trabajadora y personas 
desfavorecidas dentro del sistema económico capitalista.

Nació en Barakaldo y en la cercana Portugalete, se 
conocía el dato de baja de 25 militantes en un partido de 
izquierdas que conmemoraba nueve años de existencia: 
reproducción exacta en Cornellà. Malas noticias para la 
izquierda ante comicios municipales. Los partidos que 
nos representan tienen que tener una base militante 
numerosa, participativa y activa donde sus líderes deben ser 
transmisores de acuerdos o decisiones consensuadas con 
sus afiliados o simpatizantes. Si disminuye, se convierten en 
organizaciones políticas vacías con direcciones arrogantes, 
miopes y reformistas reducidas a mero aparato electoral que, 
con representantes fotogénicos y arribistas alejados de la 
filosofía del esfuerzo, camaradería y respeto, llevan al fracaso, 
desmoralización y desánimo, suponiendo una puerta de 
entrada a la reacción y a la ultraderecha.

Los problemas y las luchas son atemporales dentro de 
este sistema. 1968 en Dagenham, trabajadoras costureras 
de Ford protagonizaron huelga por igualdad salarial con 
sus compañeros. Ganaron apoyadas por la intervención 
de Barbara Castle, laborista y S.E.Empleo fué la responsable 
que en 1970 se aprobase en Parlamento la ley de Igualdad 
Salarial. En enero, dependientas de Inditex iniciaban huelga 
para equilibrar su salario al de los trabajadores de logística. 
Seguían el camino de las movilizaciones iniciadas por sus 
homólogas de A Coruña el pasado mes de diciembre, donde 
consiguieron mejoras en sus salarios.

La victoria femenina obrera del este de Londres, se reflejó 
en la película Pago Justo producida en 2010 por la BBC. Los 
medios públicos son propagación de la cultura e historia 
social y supone su disfrute un derecho para todas/os. Por ello, 
presentamos en el último pleno un ruego referente a ampliar 
la programación de actos en el Auditori.

Defensa del medio ambiente, se realizó también pregunta 
sobre la cantidad de árboles cortados.

Elecciones municipales, reflexión sobre programas, 
candidatos, pactos postelectorales: mejor que gane la 
izquierda y su unión pero ¿cómo y para qué?, Hasta  
siempre vecinos y vecinas. 

SEGUIM SUMANT PER  
MILLORAR CORNELLÀ

BARAKALDO, PORTUGALETE, 
DAGENHAM, CORNELLÀ

ELISABET GARCÍA 
Regidora no adscrita

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

EL 26 DE MARÇ, LA FESTA DEL RIU
Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, Cornellà celebra la 
8a Festa del Riu el diumenge 26 de març, durant el matí. 
Una proposta festiva i educativa per promoure els valors 
ambientals del riu Llobregat, el principal espai natural 
de la ciutat, amb tallers familiars, itineraris, pedalada 
popular, plantada d’arbres, etc. Excepte la cursa Train 
Running, totes les activitats són gratuïtes, amb inscripció 
prèvia al correu medi_ambient@aj-cornella.cat o al 
telèfon 93 475 87 18 (matins de dilluns a divendres).

JORNADA DE NATACIÓ ESCOLAR 
El dissabte 25 de febrer de 2023, a la piscina municipal 
de Can Millars, se celebrarà la jornada de natació dels 
Jocs Escolars de Cornellà. Hi haurà competició per 
carrils entre les diferents escoles participants i activitats 
lúdiques aquàtiques per a totes les edats. La data límit 
de les inscripcions per als centres és el 17 de febrer.

DÍA DE ANDALUCÍA 
Cornellà conmemorará el domingo 5 de marzo el Día 
de Andalucía. Los actos incluyen una ofrenda floral de 
instituciones y entidades ante el busto de Blas Infante, 
en la calle Joan Arús, organizada por el Centro Cultural 
Blas Infante. Durante la mañana, se sucederán diversas 
actuaciones de grupos de cante y baile andaluz.

NOVA PROGRAMACIÓ DEL 
CORNELLÀ CREACIÓ PER A 2023
El fòrum de reflexió i debat organitzat per Procornellà, 
amb la col·laboració de diverses empreses, torna amb 
noves propostes per a 2023. Com és habitual, es tocaran 
temes relacionats amb l’economia, la innovació o  
el desenvolupament sostenible que estan d’actualitat.  
La primera convidada és Natalia Olson-Urtecho,  
confundadora i directiva de The Disruptive 
Factory. Serà en format esmorzar-conferència 
el 3 de març a L’Auditori de Cornellà, a les 9 h. 
Més informació: www.cornellacreacio.cat

ESCOLTA LA  
TEVA RÀDIO
www.radiocornella.cat

 
@radiocornella

SERVEIS

TRUCA’NS!
935 955 093

TENS DUBTES  
TRAMITANT? CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

 900 900 120 Atenció 24 h

 112 Emergències

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones 
Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18 
T. 93 474 28 41 

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

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

Descarrega l’APP  
de Seguretat Ciutadana

BUSQUES UNA  
FARMÀCIA  
DE GUÀRDIA  
A CORNELLÀ?

Aquí la trobaràs!

 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 1 2 3 4 5

13 14 15 9 10 11 12

6 7 8 9 10 11 12



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