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NOUS PRESSUPOSTOS PER
FER FRONT A LES NECESSITATS
Empezamos el año y con él un nuevo presupuesto, es
decir, la hoja de ruta sobre la cual trazamos nuestras líneas
políticas para atender las necesidades de los ciudadanos
y ciudadanas, tanto individuales como colectivas.
Hemos hilado fino para poder dar respuesta a las nuevas
realidades de la ciudad contando básicamente con
nuestros recursos y con los objetivos de mantener todo
lo que tenemos sin dejar a nadie atrás, y apostando, al
mismo tiempo, por la transformación del espacio público.
Puede parecer sencillo, pero no lo es, intervienen múltiples
factores, pero no hemos perdido de vista que nuestra
prioridad es la estabilidad social y económica, así como
distribuir los recursos de forma equilibrada y ecuánime
para garantizar el bienestar de las personas.
Son unos presupuestos rigurosos, transparentes y
realistas con lo que es la ciudad y con lo que queremos
que sea; manteniendo los objetivos definidos a principios
del mandato de naturalizar y humanizar la ciudad y de
reforzar la cohesión social. Y sobre estas bases hemos
ido trabajando: incrementando de forma progresiva los
recursos en políticas sociales, en educación, en seguridad
y civismo, y transformando nuestros espacios públicos
y calles en zonas de convivencia y cada vez más verdes,
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
Continuaremos impulsando el Acuerdo Social,
para ayudar a las personas que más lo necesitan, y
mantendremos la apuesta por los planes de ocupación
local y por los emprendedores.
Cuadrar las cuentas no es fácil, y todavía menos
ofrecer soluciones en épocas de dificultad, pero lo que
nos ha permitido seguir avanzando de forma equilibrada
y segura es ser prudentes y responsables: no hemos
estirado el brazo más que la manga, y esto nos da
margen y seguridad para constatar que tenemos una
ciudad con una solidez económica y social adecuada
para poder avanzar y progresar.

L’alcalde
Antonio Balmón

Comencem l’any i amb ell un nou pressupost, és a dir,
el full de ruta sobre el qual tracem les nostres línies
polítiques per atendre les necessitats dels ciutadans i
ciutadanes, tant individuals com col·lectives. Hem filat
prim per poder donar resposta a les noves realitats de
la ciutat comptant bàsicament amb els nostres recursos
i amb els objectius de mantenir tot el que tenim sense
deixar a ningú enrere, i apostant, al mateix temps, per
la transformació de l'espai públic. Pot semblar senzill,
però no ho és, hi intervenen múltiples factors, però no
hem perdut de vista que la nostra prioritat és l’estabilitat
social i econòmica, així com distribuir els recursos de
forma equilibrada i equànime per garantir el benestar
de les persones.
Són uns pressupostos rigorosos, transparents i
realistes amb el que és la ciutat i amb el que volem
que sigui; mantenint els objectius definits al principi
del mandat de naturalitzar i humanitzar la ciutat i de
reforçar la cohesió social. I sobre aquestes bases hem
anat treballant: incrementant de forma progressiva els
recursos en polítiques socials, en educació, en seguretat
i civisme, i transformant els nostres espais públics i
carrers en zones de convivència i cada cop més verds,
sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.
Continuarem impulsant l’Acord Social, per ajudar les
persones que més ho necessiten, i mantindrem l’aposta
pels plans d’ocupació local i pels emprenedors.
Quadrar els comptes no és fàcil, i encara menys
oferir solucions en èpoques de dificultat, però el que
ens permet seguir avançant de forma equilibrada i
segura és ser prudents i responsables: no hem estirat
més el braç que la màniga, i això ens dona marge
i seguretat per constatar que tenim una ciutat amb
una solidesa econòmica i social adequada per poder
avançar i progressar.
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CORNELLÀ APRUEBA
UN PRESUPUESTO DE 102,6
MILLONES DE EUROS
EL OBJETIVO ES CONSOLIDAR LAS POLÍTICAS SOCIALES
Y LA TRANSFORMACIÓN URBANA
El Ayuntamiento de Cornellà ha aprobado los
presupuestos para 2019. Las cuentas públicas
ascenderán este año a 85,6 millones de euros, un
2,86% más que en el ejercicio anterior, y tienen como
objetivo mantener la línea de gestión impulsada por
el consistorio en los últimos años, según remarca el
alcalde, Antonio Balmón: “son unas cuentas coherentes
y responsables para hacer frente a las necesidades
reales de las familias de Cornellà y de la ciudad,
contando básicamente con nuestros recursos, sin
endeudarnos y con la mirada puesta en el futuro”.
Los servicios a las personas, la atención social, la
igualdad, la educación, la seguridad, el mantenimiento
del espacio público, las políticas de ocupación y
los proyectos Cornellà Natura y Cornellà Humana
configuran el grueso de estos presupuestos.
La transformación hacia una ciudad más
verde y sostenible y proyectos sociales como los
planes de ocupación y el plan de mejora de rentas
bajas destacan en unas cuentas marcadas por
un nivel cero de endeudamiento, producto de la

determinación municipal de invertir de acuerdo
a los recursos disponibles. De este modo, para el
ejercicio 2019 la financiación del gasto se realizará
mayoritariamente con recursos propios (62,66%) y
un 36% se llevará a cabo a partir de transferencias
y subvenciones de otras administraciones.

5 MILLONES EN INVERSIONES
Las inversiones previstas inicialmente se mantienen
en los niveles del ejercicio anterior con un importe
total de 4,88 millones de euros, cifra que representa
el 6,01% del total del presupuesto del año 2019.
Como proyectos más importantes destacan
la nueva biblioteca de Almeda, la mejora de
espacios públicos y equipamientos municipales, la
remodelación de diferentes calles y vías, y los ocho
proyectos surgidos a través de los presupuestos
participativos, que suman 600.000 euros.
Las cuentas consolidadas del Ayuntamiento de
Cornellà, sumando las empresas municipales, asciende
para este ejercicio a 102,6 millones de euros.

El presupuesto aumenta con la voluntad de
responder con prudencia y responsabilidad
a las nuevas necesidades de la ciudad
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PRESUPUESTOS 2019
Unos presupuestos
transparentes
y rigurosos.

POLÍTICAS DE GASTO
Seguridad y movilidad ciudadana 8,5%
Otras 7,5%

Espacio público, vivienda
y urbanismo
7%
Mantenimiento
espacio público y
servicio de limpieza
12,5%

Transferencias
a otras
administraciones
5%

85,6
millones
de euros

Servicios sociales,
sanidad y fomento
del empleo
12%

Educación 10%

Deportes
4%
Cultura 8%

Administración
financiera
13%
Servicios
generales
9,5%
Economía
y comercio
3%

Consulta el
detalle en la web:
www.cornella.cat

DEUDA CERO Y CONGELACIÓN DE IMPUESTOS
El Ayuntamiento de Cornellà
congelará, por cuarto año
consecutivo, los impuestos
municipales, incluido el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI), con el
objetivo de reducir la carga fiscal
sobre la ciudadanía. Respecto a

las tasas y los precios públicos
se actualizan un 2,5% en las
ordenanzas fiscales para 2019, y se
mantiene la tarificación social. La
gestión presupuestaria realizada
en los últimos años permite al
consistorio disponer de unas

finanzas saneadas que permiten
hacer frente a las inversiones
previstas con los recursos propios
del ayuntamiento y con un
nivel cero de endeudamiento.
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NATURALIZAR Y HUMANIZAR
LA CIUDAD PARA GARANTIZAR
EL PROGRESO SOCIAL
El proyecto Cornellà Natura genera en este
ejercicio nuevas actuaciones para impulsar
la sostenibilidad y la cohesión urbana
El Ayuntamiento de Cornellà ha configurado los
presupuestos de 2019 en la línea de continuidad de
las políticas desarrolladas en los últimos ejercicios
y para finalizar proyectos definidos al principio del
mandato; principalmente los que tienen que ver con
el programa Cornellà Natura y el Cornellà Humana,
así como seguir impulsando las políticas sociales y las
relacionadas con la educación y la cultura. De este
modo, se incrementarán alrededor del 12% las políticas
de acción social, con la generación de un nuevo plan
de empleo al que se destinará un millón de euros; así
como 500.000 euros al Plan de Mejora de Rentas Bajas.
También aumentan alrededor de un 25% las políticas

de igualdad y un 19% las relacionadas con la seguridad.
Asimismo, la construcción de la nueva biblioteca en
Almeda y la finalización de la de Fontsanta son otros
de los proyectos principales de este ejercicio, con una
inversión de 1,4 millones de euros. El proyecto Cornellà
Humana parte como eje básico de este ejercicio con el
objetivo de fomentar la cohesión social y favorecer la
participación y corresponsabilidad ciudadana.

UN NUEVO CONCEPTO DEL ESPACIO URBANO
En el ámbito territorial, es remarcable la finalización
de obras del proyecto Cornellà Natura, que están
generando en la ciudad una nueva forma de usabilidad
de los espacios públicos, así como la concepción de
una ciudad más sostenible y amable. Finalizan este año,
actuaciones que suponen un importante transformación
urbana como es el caso de la avenida Alps, la carretera
del Prat, la avda. Pablo Picasso o la reforma de parte
de la avda. de Sant Ildefons. A ello, se sumarán nuevas
actuaciones en varias calles y la mejora de jardinería y
renovación de mobiliario de diversos espacios públicos.
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+25%

es lo que crecen las
partidas destinadas a
políticas de igualdad
NUEVAS
BIBLIOTECAS
EN ALMEDA Y
FONTSANTA
A principios de año se ha iniciado
la construcción de la que será la
quinta biblioteca de Cornellà. Se
trata de un proyecto ubicado en el
Passeig dels Ferrocarrils Catalans,
en las proximidades del Casal
d’Avis y tendrá una superficie útil
de unos 970 metros cuadrados.
La nueva biblioteca constará de
dos pisos y se caracterizará por
grandes cristaleras para aprovechar
al máximo la luz natural, espacios
polivalentes y aulas diversas.
También se está construyendo
otra en el barrio de Fontsanta
ubicada en el parque de la Infanta.
Con similares prestaciones, dicha
biblioteca tendrá 1.011 m2 divididos
en dos plantas, con comparticiones móviles, que permitirán
redistribuir los ambientes según las
necesidades del momento y con
el fin de que el edificio se integre
en el espacio público y los usuarios
puedan realizar actividades
relacionadas con la lectura tanto
en el interior como el exterior de
las instalaciones. Ambos equipamientos forman parte del proyecto
Cornellà, Ciutat de la Lectura.

PLAN LOCAL DE
OCUPACIÓN
En 2019 el Ayuntamiento de
Cornellà destinará un millón de
euros a poner en marcha un
nuevo plan local de ocupación,
destinado a personas de la ciudad
en situación de desempleo. El
objetivo municipal es ayudar a
desempleados de larga duración y
realizar contrataciones temporales.

PLAN DIRECTOR
DE SANT ILDEFONS
En 2019, uno de los proyectos que
se iniciarán será el Plan Director
Comunitario de Sant Ildefons, cuyo
objetivo es dar un nuevo impulso a
este barrio, abordando actuaciones
que incidirán en una mejora
urbanística, la transformación del
paisaje y los espacios públicos
y el refuerzo de actuaciones
vinculadas a las políticas sociales,
culturales y educativas.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Un total de 600.000 euros del presupuesto de 2019 se destinarán a los
siete proyectos propuestos y votados por la ciudadanía dentro de la
convocatoria de los Presupuestos Participativos. Este es el tercer año
que se ponen en marcha y las propuestas que se llevarán a cabo durante
2019 son: la remodelación de Can Mercader, el proyecto "Caminar es
energía", la remodelación de la plaza Catalunya, la colocación de toldos
en el patio infantil de la escuela Dolors Almeda y en Pins, bancos en
la calle Pius XII y la reforma de los patios de la escuela Sant Miquel.
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INVERSIONS QUE SUMEN EN
ESTABILITAT I CREIXEMENT
La inversió prevista inicialment, incloses les transferències i les variacions netes d'actius financers,
ascendeix a 4,88 milions d'euros, xifra que representa el 6,01% del total del pressupost per a l'any 2019.
Entre les inversions més importants cal destacar:

Millores a l'espai públic
1.150.000 €

Reformes a carrers
i places, mobiliari
urbà, jocs infantils i
tendals, entre d'altres.

Nova biblioteca a Almeda
1.400.000 €

Un gran espai polivalent ubicat al
passeig dels Ferrocarrils Catalans i
reubicació de les pistes i zones de joc.

Pressupostos participatius
600.000 €

Carrers Urgell i Empordà
740.000 €

Remodelació
de Can Bagaria i
Escola de Música

Millores als equipaments
municipals

Millora del sistema de reg a
Can Mercader

En aquest capítol es faran
realitat vuit projectes proposats
i votats per la ciutadania.

Remodelació de voreres, reordenació
dels aparcaments, repavimentació de
la calçada i mobiliari urbà nou.

Construcció de
l'Escola Municipal
de Música.

Reformes a centres
educatius i equipaments
esportius.

Renovació del sistema de reg en
aquest parc per fer-lo més sostenible
i millorar-ne l'eficiència.
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Se mantienen todas
las bonificaciones y
ayudas actuales para
familias en situación
de vulnerabilidad

CONGELACIÓN DE IMPUESTOS
PARA 2019 Y MENOS PRESIÓN FISCAL
Las ordenanzas fiscales para 2019
aprobadas por el Ayuntamiento de
Cornellà incluyen la congelación
de los impuestos por cuarto año
consecutivo, excepto el tipo
impositivo del IBI en el tramo
incrementado que pasa del
0,889% al 0,950%. Además, las
familias más desfavorecidas y las
numerosas podrán contar con
ayudas para facilitar su pago.

Por otro lado, las tasas y precios
públicos se actualizan un 2,5% y
se mantiene la tarificación social.
Para el 2019 también se
prevé mantener las ayudas a los
emprendedores, con el proyecto
Cuota Cero y otras bonificaciones
y subvenciones para impulsar
el crecimiento económico.
Desde hace unos años los
contribuyentes pueden fraccionar

el pago de los impuestos a
escoger entre 1,6 o 12 plazos. Las
personas interesadas en modificar
el plazo de domiciliación pueden
solicitarlo pidiendo cita previa
en la Oficina de Atención al
Ciudadano del Ayuntamiento, a
excepción de impuestos delegados
a la Diputación de Barcelona
que no se pueden fraccionar.

CALENDARI FISCAL
Aquest és el calendari dels terminis voluntaris de pagament dels impostos (en vermell) i les dates de
domiciliació de cadascun d’ells (excepte per als contribuents que paguen els impostos en 12 terminis):

De l'01/03 al 02/05
• Impost de Vehicles
Dates de domiciliació: 01/07, 01/08, 04/11 i 02/12

Del 21/06 al 05/09
• Impost de Béns Immobles (IBI)
• Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
• Taxa de guals i reserves de la Via Pública
Dates de domiciliació: 28/06, 31/07, 30/08,
30/09, 31/10 i 29/11

Del 21/06 al 05/09
• Impost sobre Béns Immobles-rústega
• Horts Urbans
• Taxa de tinença de gossos
Dates de domiciliació: 01/08

Del 21/06 al 05/09 (1r semestre)
i del 30/09 al 03/12 (2n semestre)
• Taxa d’aprofitament i serveis als mercats municipals
• Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
Dates de domiciliació: 28/06, 31/07, 30/08, 30/09,
31/10 i 29/11

Del 28/09 al 03/12
• Taxa de recollida de residus comercials
i/o industrials
• Taxa de recollida de residus mercats municipals
• Taxa de conservació del cementiri municipal
Dates de domiciliació: 29/11
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CORNELLÀ ACULL UN CONGRÉS
INTERNACIONAL PER A DEBATRE
SOBRE CIUTATS SALUDABLES
I SOSTENIBLES
Els dies 7 i 8 de febrer se celebrarà al Citilab de Cornellà
la Conferència Internacional “Greening for change”,
amb la presència d’experts nacionals i internacionals,
que reflexionaran sobre com crear ciutats saludables,
sostenibles i habitables. Les jornades analitzaran també
el compromís ambiental de les ciutats europees, i
recolliran les experiències i pràctiques en sostenibilitat
urbana que realitzen ciutats que han estat guardonades
amb els Premis Green Leaf i Green Capital.
El Congrés començarà el 7 de febrer, amb
una conferència marc a càrrec del Dr. Mark J.
Nieuwenhuijsen, expert i líder mundial en avaluació
de l'exposició ambiental, epidemiologia i avaluació

http://www.cornellagreenleaf.amb.cat/

d’impactes per a la salut, amb un fort enfocament i
interès per la vida urbana sana. Posteriorment, es
farà la presentació del projecte Cornellà Natura
i una visita guiada als eixos de transformació que
s’han desenvolupat.
La segona jornada de treball s’iniciarà amb la ponència
de l’arquitecte i paisatgista Enric Batlle, que portarà per
títol "Cornellà dins d’una metrópolis verda". També es
farà una visita a l'entorn del riu Llobregat i el Parc agrari.
Durant els dos dies hi haurà diferents taules rodones on
els experts parlaran de temes com ara: estratègies de
desenvolupament urbà, mobilitat sostenible, infraestructura
verda i blava, la resiliència urbana i el canvi climàtic.
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EXPOSICIÓ
ITINERANT DEL 7
AL 21 DE FEBRER
En el marc de la conferència es
podrà veure la mostra "Metròpolis
de ciutats, repensar l’urbanisme
metropolità", una mostra itinerant
i interactiva, desenvolupada per
l’AMB, que presenta els eixos
bàsics que defineixen el Pla
Director Urbanístic Metropolità
(PDU). El PDU és l’eina que ha de
permetre revisar i actualitzar el
model metropolità amb qüestions
com la sostenibilitat ambiental,
la cohesió social, la regeneració
urbana, la mobilitat sostenible
i la competitivitat econòmica.
L’exposició s’inaugurarà el 7 de
febrer al Citilab, romandrà oberta
fins el 21 de febrer i després es
traslladarà a Barcelona.
Dimarts 12 de febrer, a les
18.30 h, tindrà lloc una visita guiada
al públic general. Cal inscripció prèvia
(fins el 10 de febrer) a través de
http://ajuntament.cornella,cat/
inscripcions

UNA CIUTAT EN
TRANSFORMACIÓ
Tres eixos de la ciutat amb una
gran densitat de trànsit estan en
plena transformació per ordenar
i pacificar el trànsit de vehicles,
millorar l’accessibilitat dels vianants
i crear zones verdes, amb l’objectiu
d’oferir major comoditat i confort.
Es tracta de l’avinguda Pablo
Picasso a Almeda, la carretera del
Prat al barri de Riera i l’avinguda
de Sant Ildefons en el seu accés
des de la carretera d’Esplugues.
Totes tres formen part del
projecte Cornellà Natura. A
l’avinguda de Sant Ildefons s’ha
deixat un carril per sentit, amb una
zona central arbrada i un carril
bici. A l’avinguda Pablo Picasso,
s'han ampliat voreres, renovat la
senyalització, el mobiliari urbà, els
contenidors de residus, els fanals
i l’arbrat. La carretera del Prat
també veurà millorada l’accessibilitat amb l’objectiu de poder
comptar amb un vial natural,
amb la incorporació de vegetació
central que permetrà crear un
eix cívic. Els cotxes quedaran
als laterals d'aquesta rambla.

DESCARREGA’T EN AQUEST QR
TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE EL
PROJECTE CORNELLÀ NATURA

NUEVO
RECONOCIMIENTO
PARA EL PROYECTO
CORNELLÀ NATURA
La Fundación para el Desarrollo del
Pueblo de Andalucía (Fudepa) y la
Federación Andaluza de Municipos
y Provincias (FAMP) organizan
desde hace nueve años los Premios
Progreso destinados a reconocer
los proyectos impulsados por
los gobiernos locales en toda
España, en diferentes ámbitos, para
favorecer el desarrollo económico,
sociocultural, medioambiental
o en materia de igualdad. El
Ayuntamiento de Cornellà de
Llobregat ha sido galardonado
en el ámbito de desarrollo
urbano integrado y ordenación
del territorio por el proyecto
Cornellà Natura. La entrega de
premios tuvo lugar en Córdoba,
el 10 de diciembre pasado.
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EL ACUERDO SOCIAL DESARROLLA
LAS ACCIONES PREVISTAS PARA
IMPULSAR UNA CIUDAD MÁS
INCLUSIVA E IGUALITARIA
El Acuerdo Social de Cornellà es
fruto del trabajo de colaboración
y corresponsabilidad asumido
por el Ayuntamiento y más de 40
entidades municipales para dar
respuesta a las nuevas necesidades
de la ciudadanía tras el proceso
de recesión, y hacer frente a la
exclusión social y posibilitar una
sociedad más justa, inclusiva,
igualitaria e integradora. Para
llevarlo a cabo se crearon tres
comisiones de trabajo para definir,
concretar y poner en marcha

medidas en diferentes ámbitos
para favorecer el progreso social
de la ciudad y sus habitantes.
Estas comisiones son: Educación,
Acción Social y Vivienda; Igualdad
de Oportunidades; y Empleo
y Desarrollo Local. Dichas
comisiones están integradas
por diferentes representantes
institucionales y sectoriales
del mundo social, económico,
educativo y cultural de la ciudad.
A lo largo de los últimos
dos años, las comisiones han

impulsado varios programas que
se han materializado en medio
centenar de actuaciones y que
han significado un esfuerzo de
recursos y servicios municipales
para ayudar a todas las personas
de la ciudad que lo han necesitado.
En esta revista, y las dos sucesivas,
se dará cuenta del trabajo
realizado por cada una de las
comisiones, iniciando en ésta, la
que tiene que ver con la Igualdad
de Oportunidades. Detallamos
aquí algunas de las principales.

COMISIONES Y EJES DEL ACUERDO SOCIAL:
• IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
• EDUCACIÓN, ACCIÓN SOCIAL Y VIVIENDA
• EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
En el marco del Acuerdo Social (2016-2020), uno de los
ejes que ha experimentado un especial desarrollo ha sido
el relacionado con la Igualdad de Oportunidades, a través
del impulso de iniciativas para favorecer la integración,
la solidaridad, la convivencia y la cohesión social. Al
igual que en el resto de ejes de este Acuerdo, ha sido
fundamental la implicación y la corresponsabilidad por
parte de las entidades suscritas, ya que ello ha permitido
la creación de una red social de protección, no sólo por

la acción solidaria directa, sino porque sus actividades
habituales han permitido reforzar la cohesión de la ciudad.
En este ámbito podemos destacar más de una decena
de iniciativas que se han hecho realidad, como es el
caso de la implantación del Servei de Primera Acollida
o el refuerzo de las políticas de igualdad y lucha contra
la violencia machista a través del Centre d’Informació
i Recursos per a les Dones (CIRD). A continuación
detallamos las más significativas.

POTENCIACIÓN
DEL CIRD

EMPODERAMIENTO DE
LA MUJER
La Xarxa de Dones Emprenedores
e iniciativas como la Universitat
d’Estiu de les Dones se han
reactivado en el marco del
Acuerdo Social para impulsar la
igualdad y el empoderamiento
de la mujer en todos los
ámbitos de la sociedad.

Ampliación de los recursos
técnicos y humanos para
atender a mujeres afectadas por
violencia de género. Impulso a
la Universitat de les Dones y a la
Xarxa de Dones Emprenedores.

IMPULSO AL PROYECTO
CORNELLÀ VALORS
Creación de proyectos de
promoción de valores de
concienciación social a través
de conferencias y talleres
abiertos a la ciudadanía.

SERVICIO DE ATENCIÓN
INTEGRAL (SAI)
Servicio municipal de Atención
Integral (SAI) a personas LGBTI,
ubicado en el Centro Cívico de
Sant Ildefons e impulso a un
plan informativo y formativo en
los centros de secundaria y las
dependencias municipales para
sensibilizar sobre este tema.

RED DE IGUALDAD
La XAJI (Xarxa Activa de
Joventut per la Igualtat) se
crea en la ciudad para ofrecer
información a los jóvenes
sobre situaciones de violencia
de género. Actualmente, todos
los institutos de la ciudad
participan en esta red y se han
realizado más de 700 sesiones
de sensibilización. Un grupo de
80 jóvenes, que actúan como
informadores en materia de
prevención, integran esta red.

JORNADAS DE LA
DIGNIDAD

SERVICIO DE PRIMERA
ACOGIDA
Implantación de este servicio que
ha atendido hasta el momento
a más de 600 personas.

Jornadas de sensibilización
para dar visibilidad a los
problemas derivados de la
crisis y generar nuevas áreas de
dinamización y ayudas sociales.

WEB ANTIRUMORS
Creación de una web para
desmitificar rumores en torno
a diferentes colectivos.
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–L’OBJECTIU ÉS FER UNA CIUTAT MÉS INCLUSIVA I IGUALITÀRIA–

CORNELLÀ HUMANA IMPULSA
I DONA VISIBILITAT AL
TREBALL COMUNITARI
Cornellà Humana és una de les línies de
desenvolupament impulsades per l’Ajuntament de
Cornellà amb l’objectiu d’identificar, documentar
i comunicar iniciatives, programes i polítiques
públiques desenvolupades en col·laboració amb
entitats i ciutadans anònims que milloren de forma
significativa la manera de pensar i administrar la ciutat
amb la finalitat de fer-la més humana i inclusiva.
El projecte impulsa la col·laboració
i el treball transversal de les persones
que viuen a la ciutat, amb la finalitat
que tothom construeixi i participi
en el creixement col·lectiu a partir
del seu coneixement i experiència, i
des de la implicació i el compromís
amb el municipi. Es tracta de
destacar el treball que s'ha anat
duent a terme els darrers anys.
El projecte Cornellà Humana
es desenvolupa a partir de 4 eixos:
Cohesió, Coneixement,
Convivència i Corresponsabilitat.
Sobre aquests quatre eixos s’estan
desenvolupant diferents programes i
projectes municipals que mobilitzen
col·lectius i agents socials.
Durant un mes al voltant
de 4.000 persones han visitat
l’exposició que l’Ajuntament va
instal·lar a la plaça Europa per
explicar aquest projecte i els seus
valors diferencials.

UN PROJECTE
QUE SUMA
VOLUNTATS
I TALENTS
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COHESIÓ

1

Aquest eix contempla iniciatives que tenen a veure amb el
desenvolupament d’accions que permetin reduir les desigualtats
socials i potenciar projectes d’integració i desenvolupament personal.
En aquest àmbit es destaquen projectes posats en marxa sota el
paraigua de l’Acord Social Contra la Crisi, com ara la Botiga Solidària,
els Plans d’Ocupació Locals, les jornades de pobresa i els ajuts i serveis
per a famílies en situació de vulnerabilitat. S’inclouen aquí també tot
el paquet vinculat als serveis de l’Oficina Local d’Habitatge, que en el
darrer any ha aturat la meitat de casos de desnonaments de la ciutat.

CORRESPONSABILITAT

2

La participació i el compromís de
la ciutadania és un altre instrument
de progrés. Els Pressupostos
participatius són una formula
desenvolupada per l’Ajuntament
des de fa un parell d’anys i gràcies
a ells ja han pres forma al voltant
d’una vintena de projectes. Una altra
plataforma de corresponsabilitat,
l’A prop Teu genera cada any
més de 1.500 incidències que
es transformen posteriorment
en microactuacions de millora
i codisseny de l’espai públic. La
transparència en la gestió és també
una eina per obrir els processos
administratius a la ciutadania.

CONEIXEMENT

3

Cornellà és una ciutat inquieta i amb
molt de talent. Equipaments com el
Citilab o plataformes com la Xarxa
de Talent, els programes educatius i
el desenvolupament d’una xarxa amb
prop de mig centenar d’equipaments
dedicats a aquest àmbit són
eixos fonamentals perquè noves
generacions treballin en igualtat de
condicions. El projecte Ciutat de la
Lectura és un dels més destacats
per fer dels llibres protagonistes
dins i fora de les escoles.

CORNELLÀ HUMANA
ES DESENVOLUPA
A PARTIR DE
4 EIXOS

4

CONVIVÈNCIA
En aquest àmbit destaquen serveis
municipals que permeten avançar
en la consecució d'un espai
públic comú, tolerant i compartit.
Programes com Cornellà Valors o
"Família i Valors" o serveis com el de
Mediació Ciutadana, o la campanya
de "Cornellà pel Civisme". En l’últim
any, l’Oficina de Mediació Ciutadana
ha atès 138 persones i s'han obert
119 expedients, dels quals el 75%
es tanquen amb acord o gestions
paral·leles per resoldre les incidències.

El coneixement, el talent, la solidaritat
i la corresponsabilitat fan créixer la ciutat
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CORNELLÀ CELEBRA
LA SEGUNDA
JORNADA CÍVICA
CONTRA LA POBREZA
El próximo 25 de enero tendrá lugar la Segunda Jornada para la Alianza
Cívica contra la pobreza en el Citilab, para analizar los efectos de la
precariedad laboral sobre los nuevos perfiles de pobreza existentes
en la ciudad. Este segundo encuentro recoge el testigo del trabajo
realizado desde la primera jornada, en enero de 2015, en la que se
reunió a alrededor de 400 personas, entre representantes municipales,
de entidades sociales, empresas y ciudadanos. En ella salieron más de
un centenar de propuestas, de las que 23 fueron consensuadas como
prioritarias; las cuales se han trabajado todo este tiempo mediante
diferentes talleres de trabajo, que han tenido por objetivo generar las
alianzas necesarias para llevar a cabo las acciones acordadas en 2015.
En esta segunda Jornada, el objetivo será evaluar las medidas
puestas en marcha hasta el momento, valorar las repercusiones que
han tenido y trabajar sobre esa base, marcando como hilo conductor
la precariedad laboral y los efectos que ésta genera.
La Jornada se enmarca en el Acuerdo Social contra la Crisis,
impulsado por el ayuntamiento. Entre las iniciativas materializadas para hacer frente a la pobreza destacan iniciativas como
la Botiga Solidària, la oficina de Mediación Hipotecaria, la Oficina
de Eficiencia Energètica, los planes de empleo local, así como
diversos programas dirigidos a la atención más personalizada
en los procesos de inserción laboral concertados con algunas
entidades de la ciudad, como el Conecta Empleo o los Itinerarios
Individuales de Inserción. Otra de las iniciativas en este ámbito han
sido las Jornadas de la Dignidad, que se han celebrado de forma
consecutiva en los últimos cinco años para dar visibilidad a los
problemas surgidos por la crisis y evaluar sus repercusiones sociales.

JORNADA CÍVICA
CONTRA LA POBREZA
TEMA: LA PRECARIEDAD LABORAL Y SUS EFECTOS
Citilab

De 9 a 20 h

www.cornella.cat

EL PLA EDUCATIU
D’ENTORN OFEREIX
PROP D’UNA TRENTENA
D’ACTIVITATS
AQUEST CURS
El Pla educatiu d’entorn s’ha iniciat aquest
curs al barri de Sant Ildefons amb una oferta
de 28 d’activitats proposades als centres
educatius de primària i de secundària, a
més de l’escola municipal Virolai, amb la
participació de 10 centres educatius.
A cada curs participen al voltant de
3.000 infants i joves en les activitats
proposades, amb la implicació i participació
de fins a 21 entitats i col·laboradors i amb
coordinació entre els serveis educatius de la
Generalitat i deu departaments municipals.
Aquest curs, com a novetat, s’ofereix una
Jornada Intercultural del Joc, oberta a famílies
amb suport d’entitats i participació de les
escoles de primària, i cal destacar que l’oferta
de les activitats tradicionals s’obre al barri amb
la continuació d’alguns tallers saludables per
a famílies i de teatre. Es mantenen activitats
tradicionals del Pla educatiu d’entorn, com els
castellers, tabals, les catifes de flors, trobades
intergeneracionals i el taller de relació amb
l’entorn, a les quals s’han anat incorporant
altres activitats com el taller de cuina, mercat
i infants o el taller de pintura a través del
joc i reforç per a joves de secundària per
a millorar l’èxit escolar, entre d’altres.
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EN MARXA LES OBRES DE LA
NOVA ESCOLA DE MÚSICA
A CAN BAGARIA

A finals de 2018 van començar
les obres de construcció de
la nova Escola Municipal de
Música a un dels edificis del
recinte industrial de Can Bagaria,
a la carretera d’Esplugues, 169.
L’objectiu de l’Ajuntament és crear
un espai singular i adequat a les
necessitats d’un centre d’aquestes
característiques, amb l’objectiu de
potenciar l’educació musical a la
ciutat. La nova seu estarà ubicada a
una de les naus situada més al nord
del recinte, ocupada pels antics
magatzems del conjunt fabril.

UN ESPAI AMPLI
I POLIVALENT
Serà un espai amb una superfície
útil de 1.411 metres quadrats,
distribuïts en dues plantes. A
la planta baixa de 800 metres
quadrats s’instal·laran les aules
d’estudi dels petits grups i les

d’ensenyament d’instrument
personalitzat, tant de vent com
corda i percussió, que estaran
degudament condicionades
i aïllades acústicament. A la
planta primera, de 600 metres
quadrats, hi haurà les aules de
llenguatge musical, biblioteca, les
aules d’ensenyament de piano,
el vestíbul i els patis interiors.
Aquests dos darrers disposaran
de tota l’alçada per poder veure
la secció original de l’edifici amb
les seves encavallades de fusta.
Així mateix, donada l’àmplia zona
exterior al voltant de la nau, es
preveu el seu condicionament
per poder fer activitats musicals
exteriors. Les obres van començar
el novembre de 2018 i tenen un
període d’execució aproximat
de dotze mesos i un pressupost
de 2,7 milions d’euros.

UNA ANTIGA
NAU INDUSTRIAL
La nau que albergarà la nova
Escola Municipal de Música és un
edifici patrimonial de Cornellà,
que forma part del conjunt fabril
de Can Bagaria, una mostra de
l’arquitectura modernista aplicada
a les edificacions industrials
realitzades a principis del segle
XX (1920). Bonaventura Bagaria
i Vidal (1875-1939), fabricant de
mantes, tovalloles, vànoves i teixits
va encarregar la seva construcció
a l'arquitecte Modest Feu i Estrada.
Can Bagaria estigué activa com
a recinte de producció fins el
1972. La nova escola mantindrà,
tant a l’interior com a l’exterior,
tots els elements distintius i
l’arquitectura de l’edifici original.
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GENER I FEBRER: QUÈ FER A CORNELLÀ
EN ELS MESOS DE MÉS FRED?
ACTIVITATS FAMILIARS
DIUMENGE 20 DE GENER
EL MONSTRE DE COLORS

Per espantar el fred i poder gaudir de la cultura
l’Ajuntament de Cornellà obre una nova programació
del Cornellà Escènica que ens porta activitats de
teatre, música, familiars i infantils a les nostres
sales i equipaments municipals. Comença l’any
programant la teva agenda i subscriu-te al butlletí
Què Fer a Cornellà o descarrega’t l’APP gratuïta al
mòbil des d’aquest QR, per no oblidar-te de res.

www.queferacornella.cat

Sala Ramon Romagosa
12 h 5 €
TEATRE FAMILIAR / Adaptació
teatral de l’obra de l’Anna Llenas
amb més de 300.000 còpies
venudes i traduïda a 16 idiomes.

DIUMENGE 20 DE GENER
PLAY OFF
L’Auditori 19 h 10 €
(anticipada) Públic juvenil
TEATRE / Marta Buchaca escriu "Play
Off" per a La Jove Companyia, una
tragicomèdia que reflexiona sobre el
paper de la dona i de l'esport femení.

DIUMENGE 3 DE FEBRER
INVASIÓ SUBTIL I
ALTRES CONTES

VENDA D’ENTRADES

Sala Ramon Romagosa
12 h 5 €
TEATRE FAMILIAR / Paco Mir
(El Tricicle) ens proposa una
adaptació fidel al contingut i al
llenguatge de Pere Calders.

CORNELLÀ ESCENA / CULTURA EN FAMÍLIA
www.entradescornella.cat
93 377 02 12 (Ext. 1462)
Consulteu la web per a descomptes
especials i abonaments.

L’AUDITORI&TEATRE / SALA2.CAT
/ BERENEM A L’AUDITORI
www.entradescornella.cat
93 474 02 02 (Ext. 1307)
Consulteu la web per a descomptes
especials i abonaments.
XIII MOSTRA DE PINTORS
DE CORNELLÀ

DIUMENGE 10 DE FEBRER
KÀTIA
Auditori Sant Ildefons 12 h 5 € A partir de 4 anys
TEATRE FAMILIAR / La Kàtia fa la maleta i emprèn un
viatge, l’aventura de la seva vida que viurà
acompanyada de la seva mare.
KÀTIA
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MÚSICA I TEATRE

EXPOSICIONS I MÉS

DIVENDRES 18 DE GENER
MERCÈ ONE EN CONCERT

FINS AL 27 DE GENER
XIII MOSTRA PINTORS DE CORNELLÀ

Sala2.cat de L’Auditori
21 h 10 € (anticipada)
Consumició gratuïta a
La Fragua (Vistalegre, 40)

Castell de Cornellà
PINTURA / Nova mostra del Grup de Pintors de Cornellà.

DISSABTE 26 DE GENER
VIVANCOS: ‘NACIDOS
PARA BAILAR’
L’Auditori 21 h
22 € (anticipada)
DANSA / La dansa, l’humor,
les arts marcials, el virtuosisme
musical i l’equilibrisme
convergeixen per crear una bella utopia escènica.

DIVENDRES 1 DE FEBRER
MIG QUART DE SEGLE EN CONCERT
Sala2.cat de L’Auditori 21 h 10 € (anticipada)
Consumició gratuïta a La Fragua (Vistalegre, 40)
MÚSICA / L’Oriol, l’Àlex, el Joan, l’Arnau i el Xavi conformen
un grup de pop-folk en català que va néixer l’estiu del
2013. Es van conèixer estudiant música i, cadascú al
seu temps, s’han anat sumant a aquest projecte.

DISSABTE 9 DE FEBRER
JOAN DAUSÀ EN CONCERT
L’Auditori 21 h 18 € (anticipada)
MÚSICA / Joan Dausà presenta el seu tercer disc,
“Ara Som Gegants”. El que va començar fa sis anys com un
joc entre amics, ha acabat esdevenint una de les propostes
musicals més sòlides i singulars del panorama musical.
JOAN DAUSÀ

FINS AL 17 DE FEBRER
QUI NO ANUNCIA, NO VEN!
Museu Palau Mercader
EXPOSICIÓ / El treball de 54 artistes catalans que,
al llarg de quatre dècades, van adaptar el seu art als
gustos més immediats de la societat i van desenvolupar
un nou llenguatge visual per publicitar productes.
DIUMENGE 3 DE FEBRER. ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA
12 h. Visita guiada i comentada.

DIUMENGES I FESTIUS
VISITA GUIADA A LA
PLANTA NOBLE DEL
PALAU MERCADER
Museu Palau Mercader
12 h
ACTIVITAT / Visita comentada en
què es presenta la història de la
finca Mercader i es descobreixen
alguns dels espais de la planta
noble, decorats segons el gust
d’una família aristocràtica
de finals del segle XIX.

DISSABTES FAMILIARS
A La Xarxa de Biblioteques 12 h
ACTIVITAT FAMILIAR / Consulteu la programació a:
http://biblioteques.cornella.cat/

DISSABTES FAMILIARS
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Nueva web:
http://biblioteques.cornella.cat/

DISFRUTA DE LA LECTURA Y MUCHO
MÁS EN LA RED DE BIBLIOTECAS
Más de 40.000 personas tienen carné de la Red de
Bibliotecas de Cornellà. Una cifra que pone de manifiesto
la utilidad y funcionalidad de estos equipamientos que
tienen como objetivo ser instrumentos de dinamización educativa y cultural a través de diferentes tipos
de actividades e iniciativas vinculadas a la lectura, en la
que participan alrededor de 10.000 personas cada año.
Entre ellas, destacan clubes y ciclos de lectura, exposiciones, charlas, teatro infantil, horas del cuento, actividades
del bibliolab, concursos o encuentros literarios con
autores, entre otros. Para empezar el año tendremos
la oportunidad de disfrutar de varias novedades como
los talleres de perfeccionamiento de inglés y francés o
el ciclo de lectura con perros. En todas las bibliotecas
un equipo de profesionales atiende y asesora a los

usuarios para dar respuesta a sus consultas y asesorarlos
en aspectos relacionados con las actividades.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA
PERSONAS DE MÁS DE 55 AÑOS
A finales de enero la Red Bibliotecas de Cornellà
empieza a organizar talleres de alfabetización digital
para personas de más de 55 años, en colaboración
con la Fundación Pere Tarrés y la Fundación
Vodafone España, con el objetivo que aprendan a
utilizar los nuevos dispositivos móviles y puedan
estar al día en las nuevas tecnologías, teniendo en
cuenta la importancia que tienen en la sociedad
actual. Las personas interesadas pueden inscribirse
en cualquiera de las bibliotecas de Cornellà.

SESIONES DE INGLÉS PARA JÓVENES EN LA BIBLIOTECA CENTRAL
¿Quieres aprender consejos y
trucos útiles que te ayudarán a
mejorar tu expresión en inglés?
Pues apúntate al club de habla
inglesa de la biblioteca Central.
Con actividades, divertidas
mejorarás tu inglés hablado,
naturalmente y sin libros. Juegos,
presentaciones, debates y muchas
cosas más. Será impartido por una
profesora de inglés y dirigido a
jóvenes a partir de 18 años con un
nivel medio de inglés. Las clases se

realizarán todos los martes, desde
el 8 de enero hasta el 25 de mayo,
a las 19 h. Los asistentes también
tendrán la oportunidad de coger
en préstamo libros en inglés o dvd
con documentales o películas, que
servirán como complemento a las
clases. Consultad fechas y horarios
en la propia biblioteca. Es necesario
realizar la inscripción previamente.
Más información en:
http://biblioteques.cornella.cat/
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EL CONCURSO ‘LA VEU DE CORNELLÀ’,
EN LA RECTA FINAL

A
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El pasado mes de diciembre se hizo la fase de selección de los aspirantes al
concurso ‘La Veu de Cornellà’, donde participaron un total de 93 personas
(entre adultos y niños). De aquella primera fase han salido un total de
24 semifinalistas que se enfrentarán el próximo día 3 de febrero en el
Auditorio de Cornellà, a partir de las 17 h. La asistencia, tanto a la semifinal
como la final, será gratuita solicitándola previamente al departamento
de Cultura. A las personas asistentes se les hará entrega deun formulario
numerado para poder votar a uno de los concursantes y contribuir a que
el cantante más votado pase automáticamente a la final. Se escogerán
un total de 12 semifinalistas (6 adultos y 6 niños y jóvenes). La final
tendrá lugar el 10 de febrero en el Auditorio de Cornellà. ¿Te animas?
Se trata de la primera edición de este concurso vocal convocado
por el Ayuntamiento de Cornellà, para solistas no profesionales
bajo el nombre de ‘La Veu de Cornellà’, con el propósito de apoyar
a los cantantes y contribuir a su desarrollo artístico y personal.

NUEVO SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR
El Ayuntamiento de Cornellà
ha creado el servicio ‘Parlem.
Espai Diàleg’, un servicio de
mediación familiar y facilitación
de conflictos. Está ubicado en el
Centro Cívico de Sant Ildefons y
su horario de atención al público,
en una fase inicial, es los lunes
de 16 a 19 horas, con cita previa
(parlem.cornella@gmail.com). La
iniciativa surge como una alternativa
para facilitar el diálogo entre
partes afectadas de un conflicto

familiar, gracias a la intervención
de un especialista que ofrecerá
herramientas de intermediación
y comunicación para encontrar
soluciones satisfactorias por ambas
partes. El servicio, dirigido desde el
Centro de Información y Recursos
para las Mujeres (CIRD), quiere
profundizar en los principios de
igualdad y solidaridad. Ofrecerá
información y orientación, y
asesoramiento jurídico en los
casos que lo requieran.

EL CIRD ESTRENA NUEVAS SESIONES DE CINE FORUM
A partir del mes de enero el Centre
d’Informació I Recursos per a les
Dones (CIRD) empieza el año con
nuevas sesiones de Cine Forum
todos los miércoles, a las 16.30 h,
presentadas por Joan Ramon
Fortuny, psiquiatra y cinéfilo. Las
películas son seleccionadas con un
criterio cultural, instructivo, formativo
e igualitario y, posteriormente a
su visualización, se comentan y
debaten. También se continuarán
desarrollando los cursos y talleres
para las mujeres. Más información
en www.cornella.cat
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UNA CIUTAT SALUDABLE
I AMB OPCIONS ESPORTIVES
PER A TOTHOM
L’augment de la pràctica esportiva per part de la
ciutadania, cada cop més conscienciada sobre la
relació entre l’esport i la salut, ha impulsat l’Ajuntament de Cornellà a desenvolupar en els darrers
anys una xarxa d’equipaments i programes adaptats a
les necessitats dels diferents col·lectius. Actualment,
la ciutat compta amb mig centenar d’equipaments
i prop d’una vintena de programes específics. Així,
els cornellanencs poden escollir diferents opcions
per practicar esport sense sortir del nucli urbà, de
forma gratuïta, com ara les pistes de petanca, de
skate, les pistes esportives, els circuits saludables o
els carrils bici. Així mateix, es pot assistir a classes
amb monitors, també gratuïts, amb programes
com el Vine a fer Esport Salut! (amb prop de 600

activitats anuals), el programa dinamitzat de patis
oberts, els programes als casals per a gent gran, les
caminades, el programa de rutes a peu, camins rurals,
les pedalades, o les activitats populars (curses, etc).
L’altra fórmula per fer esport dirigit s’ofereix a
través del Parc Esportiu Llobregat (PELL), el Complex
Esportiu de Can Mercader i la piscina de Can Millars,
instal·lacions municipals que compten amb més de
300 sessions d’activitats dirigides al mes. Respecte a
l’esport de competició, unes 6.000 persones aproximadament estan federades en alguna disciplina
esportiva i utilitzen les instal·lacions municipals.
Això, sumat a les alternatives d’altres instal·lacions
privades, configura una àmplia oferta esportiva que es
tradueix anualment en prop de 80.000 participants a l’any.

ESPORT I SALUT PER A TOTES LES EDATS
ESPAIS SALUDABLES

RUTES A PEU

Descarrega’t en aquest
QR les localitzacions
dels espais saludables.

Descarrega’t en aquest
QR les rutes a peu
per Cornellà.

PROGRAMA VINE A
FER ESPORT SALUT!
Descarrega’t en aquest
QR el programa
Vine a fer Esport Salut!

PATIS OBERTS
Decarrega’t en aquest
QR el programa
de patis oberts.

CORNELLÀ INFORMA / ESPORT / Pàgina 23

BALANÇ D’USOS
I PARTICIPANTS
CIUTADÀ ESCOLAR. Amb els jocs
escolars, el Pla Català de l’Esport, o
'Cornellà pel Civisme', entre d'altres,
mouen cada temporada més de
19.000 participants en edats entre
els 5 i els 18 anys.

CIUTADÀ SALUDABLE.
Amb programes com el Vine
a Fer Esport Salut!, caminades,
pedalades, i activitats familiars
es mobilitzen a l’any prop de
10.000 persones de totes les edats.
CIUTADÀ GRAN. Activitats
adaptades a aquests col·lectius,
com: tai-txi, gimnàstica, passejades
i altres activitats, sumen cada
any més de 2.000 participants.

INTEGRACIÓ I
COHESIÓ SOCIAL
Una de les iniciatives més recents impulsades des
de l’Ajuntament, amb l’objectiu de fomentar la
pràctica esportiva i els hàbits saludables entre la
gent jove, és l’Escola Esportiva Social, un programa
multiesportiu organitzat pels departaments
d’Esports i de Família de l’Ajuntament de Cornellà
en col·laboració amb entitats, escoles i instituts del
municipi per donar a conèixer noves disciplines
esportives, fer esport com a element educatiu
i lúdic sense competició i, alhora, oferir una
opció més d’activitat extraescolar a les famílies.
L’oferta, amb prop d’una quinzena de modalitats
esportives, s’adreça a nens i nenes de primària i
secundària i compta amb monitors especialitats.
Més informació a: www.escolaesportivasocial.cat

El mapa esportiu de Cornellà
el configuren mig centenar
d'equipaments i una vintena
de programes especifics

CIUTADÀ AMB CAPACITATS
DIFERENTS. Programes com
‘Fica’t a l’aigua!’ i altres accions
multiesportives adaptades per
estimular les seves capacitats i
la seva integració social tenen
prop de 1.000 participants.
CIUTADÀ ABONAT. L’àmplia oferta
d'equipaments com ara la piscina
Millars, el Complex de Can Mercader
o el Parc Esportiu generen cada
temporada 395.023 usos per part de
més de 8.000 usuaris.
CIUTADÀ FEDERAT. Prop de 6.000
nens i joves participen de l’esport
federat cada temporada a la ciutat.

CIUTADÀ JOVE. Cada any, prop
de 500 joves de la ciutat participen
d'iniciatives promogudes des dels
Espais Joves, Les Nits Insòmnia
o l’Escola Esportiva i Social.

CIUTADÀ FREE. Esdeveniments
populars com la Cursa Popular,
festes esportives i ús de les pistes
esportives, els espais saludables
o els ‘patis oberts’ tenen cada any
més de 32.000 participants.
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–EL NADAL EN IMATGES–

Nens i nenes han dipositat
les seves cartes a les
bústies reials
Ninots de tots els tamanys
i formes van omplir
els carrers

Una gran bola
il·luminada presidia la
plaça de Catalunya

Els arbres dels desitjos
s'han omplert aquest Nadal

Els concerts de les corals
no van faltar a les Festes

El conte de la Nit de Reis,
tot un clàssic

Villancicos y
degustación de
dulces navideños

CORNELLÀ INFORMA / FOTOREPORTATGE / Pàgina 25

El Mag Maginet donant pistes als petits sobre la Nit de Reis
Nens i nenes de la ciutat van
ajudar als Reis a repartir
caramels
Contes i jocs al
Campament Oriental
La Fada Ondina va saludar als
nens i nenes que esperaven
l'arribada dels Reis

Els contes van ser la inspiració
de la Nit de Reis 2019

Ses Majestats i el Mag Maginet van impregnar de màgia
i d’il·lusió la ciutat
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PARTICIPA EN EL CONCURS DE
COMPARSES DE CARNAVAL 2019
Del dilluns 28 de gener al divendres 15 de febrer,
s’obre el període d’inscripció per a tots aquells grups
i col·lectius que vulguin participar al Gran Cercavila i
al Concurs de Comparses del Carnaval 2019.
Per fer les inscripcions cal presentar el full
d'inscripció (que es pot descarregar a la web
municipal [www.cornella.cat] a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà, amb cita prèvia [http://citaprevia.cornella.cat/],
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h i de 16.30
a 19.00 h. Tal i com marca la normativa, en certs
casos caldrà acompanyar la sol·licitud de més
documentació, per la qual cosa és convenient
consultar atentament aquest document o, en cas
de dubte, consultar al departament de Cultura.
El Concurs de Comparses del Carnaval començarà
el dissabte 2 de març a les 18.00 h, al carrer de
Bonestar (alçada de plaça de Catalunya). Les
comparses recorreran l’avinguda de Sant Ildefons,
l'avinguda de la República Argentina, el carrer de
Mossèn Andreu fins a la plaça de Catalunya, on
tindrà lloc el final de festa i el lliurament de premis.

EDICTE: De l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat,
sobre aprovació definitiva de la derogació del
Plec de Clàusules Administratives Generals de
Contractació aplicables als contractes de serveis, de
subministraments, a altres contractes administratius
i als privats de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat i el Plec de Clàusules Administratives
Generals de Contractació aplicables als
contractes d’obres i instal·lacions i als de
concessió d’obres públiques de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat aprovats definitivament en
data 28 de gener de 2010 per l’Ajuntament Ple.
L’Edicte d’aprovació inicial ha estat publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de data 7 de juny
de 2018; i en el Diari Oficial de la Generalitat de
data 8 de juny de 2018.
Mitjançant acord del Ple de data 24 de maig
d’enguany ha estat aprovat inicialment la derogació
dels següents Plecs Generals de Contractació
aprovats definitivament en data 28 de gener de
2010 per l’Ajuntament Ple:
- Plec de Clàusules Administratives Generals
de Contractació aplicables als contractes de
serveis, de subministraments, a altres contractes
administratius i als privats de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat.
- Plec de Clàusules Administratives Generals de
Contractació aplicables als contractes d’obres i
instal·lacions i als de concessió d’obres públiques
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

I que han estat sotmesos a informació pública,
sense que s’hagi presentat cap reclamació,
al·legació ni suggeriment, havent esdevingut
aprovats definitivament en data 23 de juliol de 2018.
Cornellà de Llobregat, 22 d’octubre de 2018
EDICTE: Es fa públic, d’acord amb allò que
estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals,
que han esdevingut aprovat definitivament el
projecte d’obres que a continuació es detalla:
1.- Projecte d’obres anomenat “Obres segona
remodelació de la Plaça Sant Ildefons”, aprovat
inicialment per la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament en sessió de data 21
de setembre de 2018, l’anunci del qual es va
publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP)
de data 3 d'octubre de 2018 i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC) número
7717 de data 2 d'octubre de 2018, exposant-se
el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest
Ajuntament 26 de setembre i el 8 de novembre
de 2018 i havent estat publicat al Butlletí
d’informació Municipal del mes octubre de
2018; sense que s’hagin presentat reclamacions
ni suggeriments en el període comprès entre
el 26 de setembre al 16 de novembre de
2018, havent estat aprovat definitivament de
forma automàtica en data 19 de novembre

de 2018, en conformitat amb les previsions
de l’acord d’aprovació inicial esmentat.
Contra aquest acte que és definitiu en via
administrativa, es podrà interposar directament
recurs contenciós Administratiu davant dels
Jutjats del Contenciós Administratiu, de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
des del següent dia hàbil a la publicació d’aquest
edicte, en la forma i amb els requisits exigits
en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa,
o recurs de reposició potestatiu en el termini
d’un mes a comptar des de la data indicada.
Tot això sense perjudici de la interposició de
qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
Cornellà de Llobregat, 10 de desembre de 2018
EDICTE: Al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 20 de desembre de 2018, s’ha
publicat íntegrament la modificació núm.4 de
l’Ordenança Municipal Reguladora de la venda no
sedentària als mercats setmanals de Cornellà de
Llobregat, aprovat inicialment mitjançant acord
plenari adoptat el dia 27 de setembre de 2018.
La qual cosa es fa pública en compliment
del que disposa l’article 66.1 del Reglament
d’obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Cornellà de Llobregat, 20 de desembre de 2018
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MERITXELL ROMANCES
Grup Municipal
AE CORNELLÀ

ENGEGUEM EL 2019
AMB PROPOSTES DE CIUTAT
Encetem el darrer any de mandat, amb les eleccions municipals
a la cantonada. La política neoliberal i autoritària del govern PSC
no cessa, i Alternativa d’Esquerres vam continuar defensant el
nostre programa al Ple municipal de desembre:
Pressupost 2019. Clarament continuïsta: privatització de la ciutat,
política aparador, urbanisme al servei del capital i polítiques
socials insuficients. Es va aprovar gràcies al vot de PSC, ICV-EUiA i
Podemos i ens vam quedar soles defensant les nostres al·legacions:
municipalitzar serveis, millora dels plans d’ocupació i polítiques
feministes, LGBTI i de normalització lingüística, entre d’altres.
Ordenances fiscals. PSC i ICV-EUiA hi van votar a favor i ERC i
Podemos s’hi van abstenir. Una pujada generalitzada del 2,5%,
sense criteris de justícia social, afectant per igual des de les grans
superfícies, la banca i les grans companyies de subministraments
fins al petit comerç i les classes populars. Vam presentar una
vintena d’al·legacions perquè pagui qui més té i no la majoria
social, que van ser desestimades pels mateixos grups.
Can Bagaria. Per quart cop durant aquest mandat, es vota una
requalificació urbanísitca de l’espai, fet que demostra una manca
absoluta de planificació cultural i de model de ciutat. PSC, Cs i
ICV-EUiA van aprovar permetre-hi activitat econòmica, però ni
volen explicar en quin estat es troba el «procés participatiu» ni
garanteixen l'ús únicament per part d'economia social i solidària,
tal com es va aprovar a proposta nostra.
Tarifació social. Vam presentar una moció per estendre la
tarifació social i implantar un tràmit únic per acreditar el nivell de
renda. Creiem que el dret a l’accés universal als serveis públics és
compatible amb finançar-los adequadament, i que això s’ha de
basar en una redistribució socialment justa.
Qualitat de l’aire. També vam fer una proposta per millorar la
qualitat de l’aire, amb mesures concretes d’àmbit municipal que
vagin més enllà de les de mínims de l’Àrea Metropolitana i la
Generalitat. Malauradament, PSC i PP la van rebutjar i no volen
posar remei al greu problema mediambiental i de salut pública.
Subcontractació. Aquest model implica pitjors condicions
laborals, pitjors condicions del servei i un encariment de tot
plegat. Per això vam proposar que es limités en els plecs de
condicions dels propers contractes, però PSC, Cs i PP hi van
votar en contra i la resta es van abstenir.
Bombers en lluita. La situació dels bombers de la Generalitat
és crítica: dels darrers 20 dies, 14 han estat sota mínims
d’efectius a Cornellà, i patim l’amenaça de tancament del
parc, deixant sense servei a tota la ciutat i Sant Joan Despí.
Per això vam demanar que es parlés del tema i que s’exigís
a la Generalitat mesures immediates, però PSC, Cs i ERC van
votar en contra d’incorporar-ho a l’ordre del dia.

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

VIVES, ENS VOLEM VIVES
L’any que comença serà un any decisiu, a causa de les
eleccions municipals i europees que se celebraran el proper
26 de maig. Decidirem si volem ajuntaments governats pels
progressistes i que centrin la seva tasca en la resolució dels
problemes concrets de les persones, com la lluita contra
la violència masclista. Per nosaltres n’és una prioritat.
Ho tenim clar. Existeix una violència i un menspreu
específic contra les dones, contra les nenes, es diu
masclisme i patriarcat. Ningú pot amagar aquesta xacra
social sense cometre una injustícia contra més de la meitat
de la població. Aquí no hi ha debat. Ni un pas enrere.
Per això, des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
s’han doblat les hores d’atenció a dones en situacions
de violència masclista per donar resposta urgent a les
necessitats de les dones i dels seus fills i filles. S’ha creat
una comissió específica de professionals per a l’abordatge
i el seguiment de les atencions. S’ha posat en marxa al
CIRD un grup de diagnòstic per a dones en situació de
violència masclista amb l’objectiu d’oferir una contenció
psicològica també immediata, que pot ajudar la dona a
trencar el cicle de la violència i a sortir-ne. A l’any 2018
s’han atès, des del Centre d’Informació i Recursos per a
les Dones, 118 dones de diferents barris de la ciutat i s’ha
dut a terme el seguiment de 47 casos d’anys anteriors.
Cornellà fa gairebé 30 anys que desenvolupa accions
per sensibilitzar envers aquest tipus de violència i que
crea serveis per millorar l’atenció cap a les dones. És per
aquest motiu que es continua ampliant el programa de
prevenció amb 430 joves i s’amplia la Xarxa Activa de la
Joventut per la Igualtat. I com que les agressions per part de
desconeguts es donen majoritàriament a l’espai públic i en
entorns d’oci, a Cornellà es va crear el Protocol d’actuació
per unes festes lliures de sexisme i de violència masclista
Però les dades tornen a ser reveladores. Al 2018 47 dones
i 9 menors van ser assassinades per violència masclista,
a mans de les seves parelles o exparelles. Quina pena!
Quina ràbia! Les dones volem sortir a córrer soles i sense
por, volem passejar soles sense tenir que anar vigilant,
volem anar on vulguem lliurement, volem seguir vives!
Volem aturar el degoteig insuportable d’assassinats
de dones per fer senzilles activitats que fem milions de
dones cada dia, caminar, córrer, passejar… per això les
lleis contra la violència masclista per la seva eradicació es
fan imprescindibles i les polítiques de gènere que fem a
Cornellà són vitals i necessàries. Així que seguim lluitant,
tots, homes i dones contra la violència masclista!
En els drets de les dones ni un pas enrere!
Volem seguir vives!
Ja sabeu, ens podeu trobar a psc@aj-cornella.cat,
ens veiem per la ciutat!
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RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
ERC-AM

2019, ANY DE CANVIS
Deixem enrere el 2018, un any on la política ha marcat el dia
a dia en molts aspectes, un any emocionalment dur per a
moltes persones.
En l’àmbit municipal hem continuat treballant per millorar
les condicions dels cornellanencs i cornellanenques: amb
polítiques més socials, defensa de l’educació (disminució
de ratios, escoles de segona oportunitat), demanda de més
habitatge protegit i per persones amb risc d’exclusió social,
polítiques d’integració social per als migrants, contribució a les
polítiques feministes i de lluita contra la violència masclista,
petició de millora de les subvencions i les corresponents
justificacions, defensa del patrimoni de la ciutat, més
zones verdes, plans específics mediambientals, millora del
clavegueram i de la neteja de la ciutat, redefinició del Pla de
Mobilitat, foment de la participació ciutadana, denúncia de la
situació dels presos polítics i de la criminalització dels docents
de l’escola pública catalana i dels CDR i la defensa dels drets i
les llibertats de la ciutadania, entre d’altres.
Però el 2018 també ha estat l’any de la visualització de
l’augment del feixisme i de la impunitat que continua tenint.
Un any on la judicialització de la política ha permès que
tinguem presos i preses polítiques i es tracti com a terroristes
a persones que han obert peatges, tallat carreteres o que
simplement s’han manifestat pacíficament. Un any on Europa
ha tornat a ser la vergonya amb la “crisi” dels refugiats, dos
mil persones han deixat la vida al Mediterrani i en segueixen
morint milers que fugen de la guerra. Un any on, a l’estat
espanyol, hi han hagut 97 feminicidis, o sigui, 97 dones que
han estat assassinades pel fet de ser dones.
Així doncs, encetem un nou any on la lluita feminista
continuarà sent un dels nostres pilars, perquè no entenem la
política si no és amb visió feminista, perquè hem de garantir
que les dones tinguem igualtat de condicions i evidentment
perquè ens volem vives i lliures. I més, quan la “justícia”
permet que els membres de la manada continuïn en llibertat,
mentre ens continuen assassinant, i quan certs partits volen
fer possible que això continuïi sent així.
Però el 2019 també serà un any que ens ve marcat per les
eleccions municipals i europees i pel judici al “procés”.
Per tant, un any on tenim la possibilitat de realitzar canvis
al municipi, un any on nosaltres continuarem treballant al
costat de les entitats, de les associacions i de la ciutadania,
per millorar la ciutat i la vida dels cornellanencs i de les
cornellanenques. En resum, continuarem fent poble, fent
ciutat, fent Cornellà, fent República i lluitant per la llibertat
dels presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i exiliades.
Per un 2019 de lluita i llibertat!

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s

CIUTADANS QUIERE MEJORAR
LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD
El Grupo Municipal de Ciutadans presentó dos propuestas en
el último pleno del año para poner remedio a algunas de las
deficiencias en servicios detectadas en la ciudad.
Como sabéis y nos habéis hecho llegar muchos
cornellanenses y otros ciudadanos que visitan nuestra ciudad,
en Cornellá hay una falta de lavabos públicos gratuitos en
zonas especialmente concurridas y con gran afluencia de
personas, especialmente en los parques y las zonas infantiles.
Si además añadimos que principalmente los usuarios son
niños y personas mayores, pasar ratos prolongados en estos
espacios de la ciudad se vuelve difícil, porque la inexistencia
de lavabos públicos provoca molestias innecesarias a las
personas que están disfrutando de estos espacios, que en el
mejor de los casos deben acudir a comercios de hostelería
y en el peor se ven forzados a conductas incívicas. Nuestros
vecinos y visitantes tienen derecho a disfrutar de los espacios
públicos en su plenitud, además con unas prestaciones
adecuadas y preservando su dignidad e intimidad.
Por ello, para seguir dando un buen servicio a nuestros
vecinos y por tal de potenciar espacios como elementos de
mejoras de la calidad de vida, proponíamos la instalación
de lavabos públicos gratuitos, modernos, adaptados a
la normativa para personas con movilidad reducida en
zonas estratégicas de la ciudad. El PSC volvió a votar
en contra. En 2016 presentamos una iniciativa similar y
los socialistas argumentaron que los motivos eran por
inseguridad y el incremento del coste de los servicios de
limpieza, justamente dos temas que tienen descuidados el
actual equipo de gobierno. Volvieron a votaron en contra
de mejorar estos servicios, pero sorprendentemente
argumentaron esta vez que están estudiando la propuesta.
Será que como ahora en mayo hay elecciones municipales,
empiezan a escuchar a los vecinos.
Por otra parte en el pleno de diciembre proponíamos
también una iniciativa para habilitar plazas de aparcamiento
de uso reservado y con tiempo limitado en zonas próximas
a farmacias donde haya dificultad de realizar paradas o
estacionamientos. El objetivo de esta propuesta era facilitar el
acceso rápido a la adquisición de medicamentos que algunas
veces se complica extraordinariamente en farmacias de la
ciudad. El PSC también se opuso.
Y es que el objetivo de Ciutadans es mejorar y hacer
más fácil la vida a los cornellanenses, con este propósito
trabajamos día a día, así entendemos la política municipal.
Recordad que podéis contactar con nosotros en la Oficina
Ciudadana de Can Vallhonrat, en nuestra sede ubicada en el
Barrio Fontsanta en c/Barcelonés 17, en el correo electrónico
(ciutadans-@aj-cornella.cat) y en las redes sociales.
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MANUEL CASADO
Grup Municipal
del PP

ARNAU FUNES
Grup Municipal
ICV-EUiA-EP-E

AÑO NUEVO
NUEVAS PROPUESTAS

2019: COMENÇA UN ANY
DE CANVIS

Iniciado este año 2019 deseo a la ciudadanía de Cornellá, un
próspero año donde puedan cumplir sus sueños y sobre todo,
que no dejen de soñar.
Yo, como todos, o por lo menos como la gran mayoría,
he redactado mi lista de propósitos y carta a los reyes magos,
deseos que quiero compartir con vosotros.
· Que aquellos que destrozaron EL BELEN de la PLAZA DE
LA IGLESIA, entiendan que por muchas manifestaciones
y nombres que nos pongan no vamos a dejar de creer
en nuestra forma de vida de entender cristiana, que nos
respeten y que respeten que la mayoría de sus vecinos han
festejado las navidades como lo han hecho siempre
· Que algunos hombres entiendan, que las mujeres no son, ni
menos, ni más que ellos, que no son su propiedad. Mujeres
y hombres, personas libres e iguales.
· Que los señores y señoras del proces y la “democracia”,
entiendan que para decidir acerca del territorio español
debemos decidir todos los españoles y no solo los
españoles que viven en una parte del territorio.
· Que Don Pedro entienda que más allá del resultado electoral
debe convocar elecciones.

Feliç 2019 a tots els cornellanencs i cornellanenques. Què
demanem al nou any? Com a mínim il·lusió i esperança d’un futur
millor. Els poderosos han volgut fer-nos passar de la indignació a
la resignació. Ens han volgut fer creure que no hi ha alternativa a
aquesta estafa que anomenen crisi econòmica que encarna a la
perfecció el neoliberalisme: competició laboral a la baixa que porta
més precarització als pobres i més guanys pels rics. És senzill, al
nou any li demanem simplement oportunitats laborals dignes
per millorar la qualitat de vida de la gent, una educació pública
inclusiva i de qualitat, i en definitiva, la reducció de les desigualtats
socials que imperen a la nostra societat. Un nou any per tornar a
parlar de polítiques socials: habitatge, pensions, ocupació, sanitat,
universitats… i per tornar a evidenciar que massa sovint aquells
que es volen distanciar amb la “bandera” acaben votant el mateix
quan es voten qüestions relacionades amb la “cartera”.

Para mi ciudad y ojala esto no dependa solo de los reyes
magos, os recuerdo DEPENDE DE TODOS;
· Que SE REBAJEN LOS IMPUESTOS, y que los precios
públicos se adecuen al coste de su servicio, para que desde
esa tasa se pueda hacer una tarificación social justa.
· Que nuestra CIUDAD sea LIMPIA, porque ahora no lo es,
que nuestras calles estén cuidadas, que ahora no están, que
nuestros vecinos no convivan con ratas y cucarachas y de
paso si puede ser mejorar el servicio de recogida de basura.
· Que nuestra CIUDAD sea más SEGURA, por lo menos que
mis vecinos se sientan más seguros y para ello he pedido
un aumento del 30% de la plantilla de la guardia urbana y su
presencia continua en centros de la ciudad, como el cívico
san Ildefonso o García nieto.
· Que al barrio de SAN ILDEFONSO lleguen las AYUDAS
prometidas y esperadas para que los vecinos puedan a afrontar
la REHABILITACIÓN de sus viviendas, y como no, que se realice
un plan especial de convivencia y deje de negarse la realidad.
· Que se realicen las obras de mejoras de ACCESIBILIDAD de
CAN MERCADER y su entorno para que toda la ciudadanía
disfrute de nuestro parque.
· Que la apuesta por el COMERCIO LOCAL, sea veraz,
inteligente, transversal, decidida e innovadora.
Con trabajo, esfuerzo individual y con la voluntad colectiva,
podemos hacer que se cumplan estos propósitos y
peticiones, que con toda seguridad transformarían nuestra
ciudad y serian el motor de una sociedad más justa donde la
concordia entre nosotros sea real y no forzada.

El 2019, per tant, volem que sigui un canvi de polítiques a
Europa, a Espanya, a Catalunya i a l’ajuntament. És el moment de
superar aquesta resignació i d’acabar amb les pors i els odis que
alguns volen imposar per treure rèdits electorals. Un 2019 per
pensar en el bé comú del present i del futur, en una societat més
igualitària, i en la lluita per conservar un planeta en condicions
perquè hi puguin viure les generacions futures. El 2019 volem que
sigui l’any del canvi de paradigma a les administracions envers
la protecció del dret a l’habitatge. Cal modificar la llei, regular els
preus dels lloguers i invertir en un parc d’habitatge públic protegit
perquè tothom hi pugui accedir a un habitatge digne.
I a Cornellà? Més igualtat d’oportunitats. El ple municipal del
mes de desembre va aprovar la nostra moció que defensa la
tarifació social dels serveis municipals i proposa ampliar aquest
sistema que actualment s’aplica a les escoles bressol i l’escola
municipal de música. L’ajuntament ha de procurar el correcte
finançament dels serveis municipals, però també pot garantir la
igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis mitjançant eines com
la tarifació social (establir trams de pagament segons el nivell
de renda). Amb aquesta moció el que proposem és estudiar
l’ampliació d’aquest sistema a serveis com els abonaments del
Parc Esportiu o les piscines municipals i, fins i tot, per accedir a
l’oferta cultural dels equipaments municipals.
2019, i ara què? Possiblement el 2018 va ser l’any de l’eclosió
feminista a Espanya. El 2019 haurà de ser l’any de la consolidació
del feminisme com a moviment més potent de la nostra
societat. Durant el 2018 el moviment feminista va omplir places
i carrers per denunciar la violència masclista social però també
institucional assenyalant casos com la sentència del cas de la
manada o la condemna de Juana Rivas. La lluita feminista ens
marca un bon camí; comencem un any de transformacions;
un any carregat de feminisme, ecologisme i justícia social.
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DAVID GARCÍA
Grup Municipal
CEC

MARI CARMEN LÓPEZ
Regidora no adscrita

FEINA, SORTS I ENCERTS
PER AQUEST 2019…

INFÓRMATE Y LUCHA
PORQUE CONTIGO PODEMOS

En aquesta primera columna de l’any, no volem deixar
passar l’oportunitat de desitjar-vos a tots els cornellanencs
i cornellanenques un gran 2019. Que no falti la feina i la
salut per vosaltres i els vostres familiars i amics. Que es
donin les condicions perquè pugueu ser feliços, felices.
Necessitem que sigui un any que porti a les classes
populars d’aquesta ciutat a millores substancials de les
seves condicions de vida: millors salaris i condicions
laborals, un accés a l’habitatge que no suposi la inversió de
tot el capital de la nostra feina, una educació i una sanitat
públiques de qualitat, i la recuperació de serveis bàsics que
s’han deixat en mans de la gestió de grans empreses.
Per això, per tornar a guanyar i defensar els drets que tant
es va batallar per aconseguir, i que els partits neoliberals i
les noves aparicions feixistes volen esborrar, haurà de ser un
any de lluita al carrer, que és la forma en que sempre s’han
obtingut els grans triomfs en drets per a les persones. No
ho oblidem: lluita al carrer com a garant de manteniment
dels nostres drets. Ha de ser un any on siguem fraterns
amb aquells i aquelles que més ajuda necessiten, on la
solidaritat i el treball pel bé comú siguin punta de llança
de la nostra activitat del dia a dia. No ens equivoquem
d’enemic, mai. Aquells i aquelles que pateixen com nosaltres
els efectes del capitalisme, que han de deixar les seves
famílies i la seva terra enrere, són companys i companyes
de lluita. Que no ens confonguin. Que no ens enganyin.
El nostre enemic són les grans empreses de l’Ibex 35: la
banca que desnona famílies de les seves llars, les companyies
que tallen la llum, l’aigua i el gas de les famílies privant-les
de bens de primera necessitat, els grans fons especuladors
que fan de l’habitatge un negoci i no un dret bàsic tal i
com reconeix la Constitució. Aquells i aquelles que s’han
enriquit aprofitant l’especulació i l’explotació de la classe
treballadora, i els polítics que tants anys porten donant-los
les facilitats per fer-ho, aquests són l’enemic que ens ofega.
I 2019 serà un any d’eleccions, un any on de nou haurem
de decidir quines seran les persones que ens representin.
I haurem de sortir a votar, haurem de sortir si no volem que
ens torni a passar. Si no volem que les forces que afavoreixen
sempre aquells que més tenen, oprimint més i més la classe
treballadora, tornin a tenir la capacitat per ofegar-nos, haurem
de sortir en massa al carrer aquells dies. De la mateixa manera
que haurem de fer nostres els carrers per recuperar tot el que
ens han retallat en drets, i quan de nou ho vulguin fer, perquè
voldran, també els haurem de fer nostres, i no abandonar-los
fins que l’última retallada o l’últim intent sigui revertit.
Per un any 2019 de pau, solidari, de lluita i dignitat, una
abraçada ben forta de tota la gent de Cornellà en Comú.

Damos voz a dos luchas a través de un resumen de los artículos
publicados en la pág. de FB de Podemos Cornellá de dos
compañer@s del Círculo que participan en estas movilizaciones:
Ana Bernete, Marea pensionista: La reforma laboral de 2011
provocó más de 5 millones de parad@s de 52 a 60 años (que
causa un recorte del 30% de sus pensiones) y jóvenes con
contratos precarios y sueldos bajos, pobreza, bajas cotizaciones
y futuras pensiones muy precarias. Nos dicen que las pensiones
no son sostenibles y nos invitan a contratar planes privados
sin tener en cuenta que con esta precariedad no es posible.
En 2011 y 2013 se aprueban 2 reformas de las pensiones
que suponen: aumentar los años de cotización a 25 para
cálculo de la base reguladora, retrasar la edad de jubilación
a 67 años, ampliar a 37 el nº de años trabajados para el
100% de la base reguladora, paralizar la revalorización del
IPC anual aplicándose en su lugar el 0,25% de los 4 últimos
años, entrada en vigoren 2019 del factor de sostenibilidad
que vincula la pensión a la esperanza de vida. En respuesta
a todo ello nace Marea Pensionista y la Coordinadora
estatal para la defensa del sistema público de pensiones.
Informémonos y luchemos por nuestras pensiones y salarios,
porque sino no habrá futuro para nosotr@s, ni para nuestr@s
hij@s. En cada ciudad hay una Marea Pensionista y solo con
fuerza y unión podremos conseguir cambios tan importantes
como irrenunciables para la vida digna que nos merecemos.
Jorge Cortegana, Renta Garantizada: La Renta Garantizada
de Ciudadanía (RGC) es un derecho civil y social que protege
a la ciudadanía de Catalunya en situación de pobreza
para poder tener una vida digna. Tiene derecho quien no
disponga de ingresos o éstos sean inferiores a 604 euros
hasta 15-9-2019, y 664 euros a partir del 20-04-2020.
Esta ley es el resultado de la actividad y respaldo de
numerosas personas, entidades y asociaciones de carácter
cívico, social y político, y de un amplio consenso popular que se
tradujo en una ILP que recogió 121.191 firmas, que nació como
respuesta a los importantes tijeretazos a la Renta Mínima de
Inserción (RMI) realizados por el Govern de Artur Mas en 2011,
con el falso e insultante argumento de que los preceptores
de la ayuda cometían fraude y abuso. Han pasado 15 meses
desde la aprobación de la ley y el Govern de la Generalitat
la incumple sistemáticamente. La información que ofrece el
Departament de Treball, afers social i familias es incompleta e
insuficiente. No solo no ha aumentado el nº de prestaciones,
sino que la Generalitat las ha reducido. ¡Una vergüenza!
Desde Podemos Cornellà damos soporte y llamamos
a la movilización a la ciudadanía de Cornellà ante
las próximas convocatorias de lucha de la Comisión
Promotora de la RGC. ¡Qué no nos quiten nuestros
derechos! Renta Garantizada de Ciudadanía YA!
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GENER/FEBRER
http://agenda.cornella.cat
NOU CICLE DE LECTURA AMB GOSSOS

CICLE DE XERRADES: DONA I ARQUEOLOGIA

La Biblioteca Central comença un cicle de lectura amb
gossos, amb l’objectiu de treballar amb els gossos de
manera lúdica i festiva. Les sessions es faran a partir del 5
de febrer i duraran fins al mes d’abril. Es faran el dimarts, a
les 18 h i estan adreçades a infants de 6 a 10 anys. Es poden
fer les inscripcions a partir d’ara a la pròpia biblioteca.

Dilluns 28 de gener, a les 18 h, a la biblioteca Marta Mata
tindrà lloc una nova sessió d’aquest cicle en què es
parlarà d’una gran paradoxa present en la cultura grega: la
invisibilitat social de la dona, submisa, oculta i negada en
l’ordre polític. En la Grècia de Plató i Aristòtil les dones tenien
pràcticament el mateix estatus social que els esclaus. A
càrrec de Lluís Torrent, director de planificació i innovació
de l’Àrea de Drets Social de Barcelona City Council.

TALLER DE TÈCNIQUES DE CIRC
El Centre Cívic de Sant Ildefons ofereix la possibilitat de
fer un taller de circ, on es destacarà el circ com una eina
d’expressió privilegiada, des de la qual es poden treballar
valors com el respecte a la diferència, la solidaritat amb el
grup, l’autoestima i la confiança. El circ a més, ens ofereix
una àmplia gamma d’exercicis físics que ens ajuden a
millorar la nostra coordinació i habilitat motriu. Places
limitades. Els dimarts, de 17.30 a 19 h, del 5 al 26 de febrer.

TEMPORADA ALTA PER A LES AULES D’ESTUDI
Fins al 3 de febrer les Aules d’Estudi de Cornellà
romandran obertes els caps de setmana per poder
preparar exàmens de febrer. Les Aules habilitades, a
més de la del Citilab, oberta les 24 h i els 365 dies de
l’any, són les ubicades a la biblioteca de Sant Ildefons,
al Centre Cultural Joan N. García-Nieto i a la biblioteca
Marta Mata. Més informació a: www.cornella.cat

ELS MÉS PETITS DE TOTS
Tornem a gaudir dels contes per a nadons (de 0 a 3 anys)
que ens explica l’Elisabet Ulibarri, el dimecres a partir
de les 18 h a la biblioteca Central. Un moment familiar
per compartir històries màgiques amb els més petits.

VISITA L’EXPOSICIÓ DEL MUSEU AGBAR
Diumenges i festius es pot visitar l’exposició permanent
que el Museu Agbar de les Aigües té a les seves
instal·lacions de Cornellà, on es pot veure un recorregut
per l’abastament d’aigua de la ciutat de Barcelona i la
seva àrea metropolitana, a través d’objectes i documents.
Més informació i horaris a: www.museudelesaigues.cat

CREA EL TEU POP-UP
Dissabte 26 de gener, a partir de les 12 h, la biblioteca
Marta Mata prepara un taller adreçat a famílies amb
infants a partir de 3 anys, que tindrà per temàtica la
introducció a tècniques de plegat de paper pop-up per
crear targetes tridimensionals de personatges estrafolaris.

VISITES A LA PLANTA NOBLE
DEL PALAU MERCADER
Tots els diumenges, de 12 a 13 h es pot assistir a
una visita comentada al Museu Palau Mercader en
què es presenta la història de la finca Mercader i es
descobreixen alguns dels espais de la planta noble,
Places limitades. Cal inscripció prèvia (T. 93 474 51 35,
de dimarts a divendres, de 10 a 14 h).

EXPOSICIÓ: MÉS DE 25 ANYS FENT SOLIDARITAT
Del 15 al 31 de gener, a la biblioteca de Sant Ildefons, es
podrà veure una mostra de cartells que testimonien les
campanyes d’ajuda i sensibilització de Cornellà Solidari, una
entitat emblemàtica de la nostra ciutat, que fa més de trenta
anys que du a terme projectes solidaris arreu del món.

CICLE DE CONFERÈNCIES: ‘CORNELLÀ CUIDA’
Dimarts 5 de febrer, a la Residència Teresa Duran, tindrà
lloc una conferència sobre com millorar les capacitats
cognitives de les persones dependents, adreçada a familiars
o cuidadors. Impartides per professionals de la salut, aquesta
i altres xerrades formen part del cicle ‘Cornellà Cuida’.
Més informació i inscripcions a: www.dependents.com

VA DE CONTES
Torna la programació de conta contes a la biblioteca de Sant
Ildefons, el divendres a partir de les 18 h. “Cop d’escombra i
amunt” és el títol de la narració sobre les bruixes i els seus
encanteris que Rosa Pinyol oferirà el dia 18 de gener.

CLUB DE LECTURA ‘EN FRANÇAIS’
La biblioteca de Sant Ildefons posa en marxa un nou club
de lectura en francès. Està adreçat a persones amb un nivell
mig-avançat que desitgin consolidar els seus coneixements
de la llengua. A partir d’una novel·la, una professora de
francès iniciarà diàlegs amb les persones interessades. Les
inscripcions es poden formalitzar a la mateixa biblioteca.

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 /
Dilluns a dijous de 9 a 13 i de 15.30 a 18.30 h.
Divendres de 8 a 15 h

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

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

Descarga l’APP
de seguretat
ciutadana

SEGURETAT
CIUTADANA
www.cornella.cat/ca/appseguretat.asp

Descarrega’t l’aplicació
mòbil gratuïta de seguretat
ciutadana de Cornellà
Hi trobaràs:
Marcació gratuïta als cossos de seguretat
Consells de prevenció del delicte
Enviament d’incidències a la
Guàrdia Urbana per missatge
de veu, text, vídeo o foto
Primers auxilis, avisos, alertes
i informació del trànsit

I per consultar totes
les apps gratuïtes
de Cornellà:
www.cornella.cat/
ca/aplicacions.asp

www.cornella.cat

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

