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L’EDUCACIÓ ÉS EL CAMÍ  
CAP AL PROGRÉS SOCIAL 
Cada año llega a vuestros hogares un número especial 
del Cornellà Informa en el que exponemos todos los 
recursos educativos que los ciudadanos y ciudadanas 
tienen a su disposición, coincidiendo en el tiempo 
con las jornadas de puertas abiertas de los centros de 
enseñanza. A través de esta revista podéis ver la amplia 
oferta de escuelas bressol municipales, centros públicos 
en todos los niveles de enseñanza obligatoria, además 
de los centros concertados y las opciones de formación 
más allá de las aulas. 

Es importante no escatimar recursos en educación, 
al contrario. Está demostrado que las sociedades más 
avanzadas son las que establecen una educación sólida 
y de calidad. En Cornellà llevamos años apostando por 
la educación, con recursos y con el trabajo codo con 
codo con las escuelas. Y también con proyectos como 
el Educar per Créixer, la Xarxa de 0 a 3 anys, las Escoles 
Bressol, los Espais Nadó, las propuestas educativas, los 
programas de refuerzo, la educación en tecnología 
desde el Citilab, el programa de inglés Dyned o la Fira 
Apropa, por mencionar algunos. En los años de crisis, 
no hemos dejado de realizar ni uno de estos servicios, 
los hemos mantenido y en algunos casos los hemos 
incrementado, porque consideramos que la formación 
de nuestros niños y jóvenes es crucial para ser adultos 
coherentes y preparados. 

Porque, además, entendemos la educación como un 
camino transversal y universal para que cada uno de los 
ciudadanos y ciudadanas encuentre la ruta más adecuada 
para formarse, para aprender, para crecer y enriquecerse.

La educación hace a las sociedades más justas y más 
igualitarias, y a las personas más tolerantes y empáticas. 
Por eso, cada proyecto, cada idea y cada actividad que 
sume en creatividad o en conocimiento, más allá de las 
aulas y también dentro de ellas, es vital para evolucionar 
como personas y como comunidad.

Cada any arriba a les vostres llars un número especial 
del Cornellà Informa en el que exposem tots els 
recursos educatius que els ciutadans i ciutadanes 
tenen a la seva disposició a la ciutat, coincidint en el 
temps amb les jornades de portes obertes dels centres 
d'ensenyament. A través d'aquesta revista podeu veure 
l'àmplia oferta d'escoles bressol municipals, centres 
públics en tots els nivells d'ensenyament obligatori, a 
més dels centres concertats i les opcions de formació 
més enllà de les aules. 

És important no escatimar recursos en educació, al 
contrari. Està demostrat que les societats més avançades 
són les que estableixen una educació sòlida i de qualitat. 
A Cornellà portem anys apostant per l'educació, amb 
recursos i amb el treball braç a braç amb les escoles. 
I també amb projectes com l'Educar per Créixer, la 
Xarxa de 0 a 3 anys, les Escoles Bressol, els Espais Nadó, 
les propostes educatives, els programes de reforç, 
l'educació en tecnologia des del Citilab, el programa 
d'anglès Dyned o la Fira Apropa, per esmentar alguns. 
En els anys de crisis, no hem deixat de realitzar ni 
un d'aquests serveis, els hem mantingut i en alguns 
casos els hem incrementat, perquè considerem que la 
formació dels nostres nens i joves és crucial per a ser 
adults coherents i preparats. 

Perquè, a més, entenem l'educació com un camí 
transversal i universal perquè cadascun dels ciutadans i 
ciutadanes trobi la ruta més adequada per a formar-se, 
per a aprendre, per a créixer i enriquir-se.

L'educació fa a les societats més justes i més 
igualitàries, i a les persones més tolerants i empàtiques. 
Per això, cada projecte, cada idea i cada activitat que 
sumi en creativitat o en coneixement, més enllà de les 
aules i també dins d'elles, és vital per a evolucionar com 
a persones i com a comunitat.

L’alcalde
Antonio Balmón
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L’EDUCACIÓ, PILAR BÀSIC  
DE LA POLÍTICA MUNICIPAL

L’educació és des de fa anys un dels objectius 
prioritaris de l’Ajuntament de Cornellà, amb 
la voluntat de crear una xarxa transversal de 
coneixement que permeti a tots els ciutadans 
i ciutadanes, independentment de la seva edat, 
accedir a programes formatius i serveis municipals 
de suport a l’educació i a la formació en valors més 
enllà de l’horari lectiu, amb l’objectiu d’impulsar el 
talent i la igualtat d’oportunitats. L’oferta s’adreça, 
fonamentalment, als més de 12.000 infants, nens i 
joves en edat escolar, però també es disposa d’un 
ampli ventall de propostes per a adults i famílies. 

Per aquest motiu, durant els darrers anys les 
partides pressupostàries destinades a l’educació i 
la cultura s’han mantingut de forma sostenible i se 
n’han augmentat algunes per abordar iniciatives 
de suport a famílies en situació de vulnerabilitat.

Com a mostra d’aquest esforç i compromís, 
l’Ajuntament destina al voltant del 10% del pressupost 
global de 2019, a programes, projectes i serveis 
vinculats a l’educació obligatòria (primària i ESO), a la 
postobligatòria o a la formació continuada; així com 
a les escoles bressol, i centres i serveis municipals 
vinculats. Entre ells destaquen l'escola d’educació 
especial Virolai i l’escola municipal de música Roser 
Cabanas, que enguany ha començat les obres per a 
una nova ubicació a Can Bagaria. També són signifi-
catius aquest curs programes que es van impulsar 
durant el darrer any, com ara la implantació de les 
TIC a les aules, el projecte Cornellà Aprèn, el Cornellà 
Bruixola o projectes ja consolidats com l'Educar per 
Créixer, el programa d’anglès Dyned, el Pla Educatiu 
d’Entorn, La Xarxa de 0 a 6 anys o el reforç escolar, 
entre molts d’altres. Pel que fa a les inversions, cal 
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destacar dos projectes incorporats als pressupostos 
a través dels Pressupostos Participatius com són la 
col·locació de tendals a les escoles Dolors Almeda i 
els Pins o la reforma del pati de l’escola Sant Miquel.

PROP DE 200 PROPOSTES EDUCATIVES
Durant el curs escolar 2018-2019 l’Ajuntament de 
Cornellà complementa la formació obligatòria a les 
aules amb prop de 200 propostes pedagògiques 
vinculades al curriculum educatiu, amb l’objectiu 
d’ampliar l’espectre formatiu de tots els nens  
i joves de la ciutat.

Durant el mes de març els 
centres educatius obren les 

seves portes a les famílies per 
mostrar els seus projectes 

educatius
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FORMACIÓ EN ROBÒTICA  
I PROGRAMACIÓ AL CITILAB

La programació i la robòtica són àmbits que s’obren 
als escolars de primària de la ciutat a través del 
Citilab, amb l’objectiu d’introduir-los al món de les 
noves tecnologies. En el primer trimestre escolar, 
uns 270 alumnes de 6è de primària i 85 professors i 
professores s'han introduït en el món de la progra-
mació i la robòtica amb el projecte EduLab del 
Citilab. Durant els mesos de novembre i desembre, 
un equip del Citilab s'ha traslladat a les aules de sis 
escoles de Cornellà per dur a terme les primeres 
sessions del desenvolupament d'un dels projectes 
que contempla el projecte EduLab: la construcció, la 
programació i la customització del robot del Citilab. 

Més informació: a www.citilab.eu

En les següents pàgines del Cornellà Informa podreu veure un ampli reportatge sobre l’escenari educatiu  
i de coneixement de la ciutat davant la propera obertura del període de preinscripció als centres educatius.



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.

L’escola ajuda l’infant a ser 
una persona autònoma, capaç de 
prendre decisions que l’ajudin a 
créixer i a formar part de la societat 
de manera activa. És un espai 
que facilita la socialització dels 
infants, oferint-los la possibilitat de 
compartir les seves experiències 
d’aprenentatge amb altres nens 
i nenes. Ajuda a desenvolupar la 
personalitat de l’infant d’una manera 

global, atenent tant els aspectes 
físics com psicològics. La relació 
estreta amb les famílies és de vital 
importància; família i escola tenen 
funcions diferents però comple-
mentàries i es comparteix el mateix 
objectiu: el benestar dels infants.

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 
nens i nenes de 9 mesos a 3 anys 
i les seves famílies), i al Centre 
d’Infància i Família (de 0 a 6 anys), 
espais educatius de joc i suport a la 
família en la criança i educació dels 
seus fills/filles, conduïts per profes-
sionals especialitzats, i el CDIAP, 
que atén infants amb dificultats 
en el seu desenvolupament o 
amb el risc de presentar-ne.

VUIT ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS
Cornellà compta amb 641 places 
distribuides en vuit escoles bressol 
municipals. Aquests centres consti-
tueixen un element molt important 
dins de la política social que duu a 
terme l’Ajuntament de Cornellà, ja 
que, a més del vessant educatiu, es 
tracta d’un servei adreçat priorità-
riament a les famílies treballadores, 
en la línia de conciliar el millor 
possible la vida familiar i la laboral.
Totes vuit ofereixen servei de 
menjador, amb un menú que 
s’ajusta a les necessitats dels 
infants i que s’elabora al mateix 
centre. L’horari de les vuit escoles 
és de 9.00 a 17.00 hores. Tots els 
centres ofereixen servei d’acollida, 
que funciona de 7.30 a 9.00 h.

L’ESCOLA BRESSOL,  
PRIMER PAS PER A L’AUTONOMIA  

PERSONAL DELS INFANTS

–DE 0 A 3 ANYS–
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ASSOCIACIONS DE MARES I PARES

Les AMPA dels centres educatius de Cornellà treballen per donar suport 
als centres, organitzen festes tradicionals i activitats extraescolars, i aporten 
idees i col·laboren en el Consell Escolar. 

La FAMPA ofereix suport a les AMPA dels diferents centres educatius 
per facilitar la seva 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.

CONSELL D’INFANTS

Está format per 35 infants de 5è i 6è, representants de totes les escoles de 
primària 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 treballa valors com la participació, la tolerància, el civisme, la 
responsabilitat i l’esforç, cada curs vinculat a un tema relacionat amb la vida 
dels infants i la ciutat. A final de curs presenten les seves propostes a un 
responsable polític, que argumenta quines són factibles, quines no i per què.
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ESCOLA MUNICIPAL DE MARES I PARES

És un servei de suport i formació educativa adreçat a les famílies de la 
ciutat, a demanda conjunta de les AMPA i/o dels centres. Segons les 
necessitats que plantegen les famílies en qüestions educatives, realitza 
una programació de formació que es duu a terme al llarg del curs escolar, 
amb la col·laboració de professionals especialitzats. Reforça les famílies 
en la seva tasca diària d’educar els seus fills i filles, i a la transmissió 
d’actituds i valors com l’esforç, la responsabilitat, el civisme i el diàleg.

IMPLICACIÓ I 
PARTICIPACIÓ  
DE LES FAMÍLIES

ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS 

La Trepa
 Vicenç Llivina, 7  93 377 19 51

Linda Vista
 Bonavista, 66  93 375 35 01

Municipal 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/matriculació i 
jornades de portes obertes: 
pendent de les dates definitives.  
Consulteu www.cornella.cat  
o al Departament d’Educació 
de l’Ajuntament

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 

La Trepa
 Vicenç Llivina, 7  93 470 92 68

Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç - CDIAP 

 Joan Fernández, s/n. 
 93 375 6253

Centre d’Infància i Família 
 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’optimització dels resultats 
acadèmics dels seus alumnes 
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’equipaments i espais per impartir 
les matèries més especialitzades: 
aules de música, d’idiomes, 
d’ordinadors i de ciències; gimnàs, 
pistes esportives i biblioteques. 
Disposen també de serveis de 
menjador, acollida, gabinet 
d’orientació psicopedagògica, 
aules d’acollida per a alumnes 
nouvinguts, activitats extraescolars 
i casals en períodes de vacances.

PRIORITATS DE 
L’ENSENYAMENT PÚBLIC
Atenent les prioritats generals  
del Departament d'Educació, les 
escoles públiques treballen  
els objectius de consolidar l’ús 
de la llengua catalana com a 
llengua d’aprenentatge i l’impuls 
d’un projecte educatiu plurilingüe, 
garantir la integració escolar i 
social de tot l’alumnat, integrar 
les tecnologies de la informació 
i comunicació en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge, 
garantir la coordinació entre 
les diferents etapes educatives 
i reduir l’absentisme escolar.

CANVIS  
SIGNIFICATIUS 
INCORPORATS 
DURANT EL 
CURS 2018-19

•  Concreció i desenvolupament 
del currículum de l'educació 
Infantil i Primària.

•  Continuïtat de les competències 
bàsiques de 6è (incloent de 
nou l’àrea de coneixement 
del medi natural).

•  Aprovació del Decret de l'atenció 
educativa a l’alumnat en el marc 
d'un sistema educatiu inclusiu.

Cornellà és zona única de preinscripció i matrícula, cosa que 
permet que totes les famílies de la ciutat puguin escollir, amb la 
mateixa puntuació, qualsevol de les 21 escoles del municipi

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA: 
APOSTA PER L’ENSENYAMENT 

PÚBLIC I DE QUALITAT

–DE 3 A 12 ANYS–

JORNADES DE PORTES OBERTES
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Abat Oliba
 Sorral del Riu, 3  93 377 43 78 
  a8016422@xtec.cat
 www.xtec.cat/ceip-abatoliba-
cornella

Alexandre Galí
 Cirerer, 1-7  93 376 48 95 
 a8043334@xtec.cat
 www.escolaalexandregali.cat

Anselm Clavé
 Doctor Carulla, 1  93 377 43 43
 a8016380@xtec.cat
 www.escolaanselmclavecornella.
blogspot.com

Antoni Gaudí
 Av. del Parc de Can Mercader, 6
 93 377 43 48
 a8016744@xtec.cat
 http://agora.xtec.cat/ceip-
antonigaudi-cornella

Dolors Almeda
 Baltasar Oriol, 66  93 377 05 05
 a8016367@xtec.cat
 escola@dolorsalmeda.cat
 www.dolorsalmeda.com

Els Pins
 Pius XII, 17-19  93 377 42 93
  a8016771@xtec.cat
 http://agora.xtec.cat/ceipelspins

Ignasi Iglesias
 Marià Benlliure, 29  93 375 72 51 
 a8037966@xtec.cat
 http://agora.xtec.cat/ceip-
ignasiiglesias-cornella

Mossèn Jacint Verdaguer
 Av. de Salvador Allende, 14-16 
 93 376 60 79 
 a8016392@xtec.cat
 www.escolajacintverdaguer.net

L’Areny
 Sant Lluís, 17  93 377 61 57
 escolalareny@xtec.cat
 www.escolalareny.com

Martinet
 Martinet, 1  93 377 67 54
 a8064854@xtec.cat
 www.escolamartinet.cat

Mediterrània 
 Bonavista, 45  93 377 25 04
 a8051240@xtec.cat
 http://agora.xtec.cat/
ceipmediterraniacornella

Montserrat
 Av. de la Línia Elèctrica, 2-4
 93 375 50 00
 a8016409@xtec.cat
 http://agora.xtec.cat/ceip- 
montserrat-cornella

Sant Ildefons
 Av. de Sant Ildefons, 24 
 93 376 02 45 
 a8016410@xtec.cat
 http://agora.xtec.cat/ceip-
santildefons-cornella

Sant Miquel
 Domènech i Muntaner, 1
 93 376 90 56
 a8042299@xtec.cat
 www.ceip-santmiquel-cornella.cat

Suris
 Terra Alta, 9  93 377 74 57
 a8037978@xtec.cat
 http://agora.xtec.cat/escolasuris

Torre de la Miranda
 Almogàvers, 10  93 376 08 79
 a8054058@xtec.cat
 www.torredelamiranda.cat

ESCOLES PÚBLIQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Preinscripció: pendent  
de les dates definitives.
Consulteu www.cornella.cat o 
www.gencat.cat/preinscripcio

JORNADES DE PORTES OBERTES

12

 1.  Abat Oliba 
 Dimecres 13 de març

 2.  Alexandre Galí 
  Dimecres 13 de març

 3.  Anselm Clavé  
  Dimecres 20 de març

 4.  Antoni Gaudí  
  Dimarts 12 de març

 5.  Dolors Almeda 
  Dimarts 19 de març

 6.  Els Pins  
  Dijous 21 de març

 7.  Ignasi Iglesias  
  Dimarts 12 de març

 8. Jacint Verdaguer 
  Dimecres 20 de març

 9. L’Areny 
  Divendres 15 de març

 10. Martinet 
  Dijous 14 de març

 11. Mediterrània
  Dijous 14 de març

12. Montserrat 
  Divendres 15 de març

13. Sant Ildefons  
  Dilluns 18 de març

 14. Sant Miquel
  Dilluns 18 de març

 15. Suris
  Dimarts 19 de març

 16. Torre de la Miranda 
  Dijous 21 de març
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 Es prega trucar a les escoles  
per concretar l'horari de visita.
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L’educació secundària obligatòria, 
ESO, és una etapa que consta de 
quatre cursos, on es consolida 
la formació rebuda a primària. 
Pretén garantir la igualtat real 
d’oportunitats per desenvolupar 
les capacitats individuals, socials, 
intel·lectuals, artístiques, culturals i 
emocionals dels joves i les joves.

En el decurs d’aquests quatre 
anys es fa una especial èmfasi 
en la transmissió dels valors 
que permeten la convivència: 
el respecte a la diferència, la 
tolerància i la solidaritat. Aquests 
valors resulten vitals en una ciutat 
com la nostra, diversa socialment 
i culturalment, i constitueixen un 
repte per als centres educatius 
i per a les pròpies famílies.

El currículum s’organitza 
en agrupacions de matèries o 
àmbits de coneixement, que 
comparteixen les competències 

que s’han de treballar amb 
l’alumnat. Des de primer a tercer 
d’ESO, els centres educatius 
ofereixen a l’alumnat matèries 
optatives com l’emprenedoria, 
segona llengua estrangera o 
cultura clàssica. 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.

TREBALL DE SÍNTESI, 
SERVEI COMUNITARI I 
PROJECTE DE RECERCA
Des de 1r fins a 3r d’ESO es 
realitza el treball de síntesi cada 
any. Aquesta activitat implica un 
treball interdisciplinari i d’equip. 
Permet enfortir les competències 
pròpies de cada àmbit i, molt 
especialment, les transversals: 
digital, personal i social.

A quart d’ESO l’alumnat ha 
de fer el projecte de recerca, 
preferentment en equip. L’objectiu 
del projecte és demostrar la 
capacitat d’autonomia i iniciativa en 
l’organització del treball individual i 
també de cooperació i col·laboració 
en el desenvolupament d’un 
projecte en comú. D’aquesta 
manera, els joves i les joves tenen 
l’oportunitat de desenvolupar 
les competències bàsiques 
treballades al llarg de tota l’etapa.

Cal destacar també el servei 
comunitari. Els centres poden triar 
realitzar-lo a tercer o a quart d’ESO. 
L’objectiu és formar l’alumnat com 
a ciutadà amb habilitats socials. 
Els joves i les joves han de fer 
un mínim de 10 hores de servei 
actiu a la comunitat, cosa que 
permetrà el seu desenvolupament 
tant des del vessant intel·lectual 
com des del vessant humà.

Valors de respecte 
a la diferència, 
tolerància  
i solidaritat

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA: APRENDRE  

A CONVIURE

–DE 12 A 16 ANYS–
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Esteve Terradas i Illa
 Bonavista, 70  93 377 11 00
  a8016781@xtec.cat
  www.esteveterradas.cat

Francesc Macià
  Joan Maragall, 42
 93 480 15 09
  a8016793@xtec.net
  www.xtec.cat/
iesfrancescmacia

Institut de Cornellà
  Av. de Sant Ildefons, 24
 93 706 05 09
  secretaria@inscornella.cat
  www.inscornella.cat 

Joan Miró
 Verge de Montserrat, 53
 93 377 52 62  93 377 51 66
 a8033900@xtec.cat
 www.institutjoanmiro.cat

Maria Aurèlia Capmany
  Garrofer, 8  93 471 06 48
  a8059688@xtec.cat
  http://agora.xtec.
cat/iescapmany

Miquel Martí i Pol
 Verge de Montserrat, 51
 93 377 56 57
 a8035143@xtec.cat
 www.mmpol.cat

INSTITUTS PÚBLICS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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DATES DE PORTES OBERTES 

Esteve Terradas i Illa
 Dissabte 30 de març, 
a les 10.00 h

Francesc Macià
 Dimecres 20 de març  
a les 17.00 i a les 18.00 h

Institut de Cornellà
 Dissabte 23 de març,  
a les 11.00 i a les 12.30 h

Joan Miró
 Dissabte 9 de març,  
a les 10.00 i a les 12.00 h

Maria Aurèlia Capmany
 Dissabte 16 de març, 
a les 11.00 h

Miquel Martí i Pol
 Dissabte 16 de març, a les 10.00 
i a les 12.00 h

Preinscripció: pendent de les dates definitives.
Consulteu www.cornella.cat o www.gencat.cat/preinscripcio

PORTES OBERTES DELS  
CENTRES CONCERTATS
Betània

 Dissabte 23 de març, a les 11.00 h (infantil i primària)
 Dissabte 30 de març a les 11.00 h 
(Llar d'infants 1 i 2 anys)

El Pilar 
 5, 11 i 19 de març, a les 9.00 i a les 15.00 h

Sagrada Família
 Dilluns 18 de març, a les 18.00 (Infantil i primària)  
i a les 18.15 h (ESO)

Sant Antoni Maria Claret
 Divendres 8 de març, a les 10.00 i a les 15.30 h
 Dissabte 9 de març,de 10.00 a 13.00 h
 Divendres 15 de març, a les 10.00 i a les 15.30 h

Santa Eulàlia 
 Dijous 7 i 14 de març, a les 9.15 h 
 Divendres 8 i 15 de març, a les 15.15 h 



1 
ORIENTACIÓ PER TRIAR  
UN ITINERARI FORMATIU
Els tutors i tutores dels instituts orienten l’alumnat 
perquè decideixin allò més beneficiós per a ells 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’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.

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS:
OPCIONS D’EDUCACIÓ PER A TOTHOM

–A PARTIR DE 16 ANYS–
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Cornellà té una de les ofertes de 
formació professionalitzadora més 
completes de la comarca, d’alta qualitat 
i amb un alt índex d’inserció laboral

Els alumnes que han obtingut 
el graduat en ESO tenen 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 i, a més, el Miquel 
Martí i Pol dóna l’opció de fer el 
Batxibac (batxillerat en francès).

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 la 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, obtè 
el títol de tècnic/a i pot realitzar el curs d’accés a grau 
superior, passar una prova d’accés o matricular-se 
en els cicles amb vacants. Finalitzat el grau superior, 
l’alumnat obté un títol de tècnic/a superior que 
facilita la inserció al 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 mig
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, 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 
multiplatafoma, desenvolupament d’aplicacions 
web, disseny i edició de publicacions impreses i 
multimèdia, mecatrònica industrial, programació 
de la producció en fabricació mecànica, prevenció 
de riscos professionals (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 per a joves La Carena
Especialitats en auxiliar de cuina i auxiliar de comerç  
i atenció al públic.

 Carretera d’Esplugues, 240-242  93 261 90 01
 lacarena@pangea.org

Fundació El Llindar
Especialitats en auxiliar de reparació i manteniment 
d’automòbils, auxiliar de cuina, auxiliar de muntatges 
i instal·lacions elèctriques, d’aigua i de gas, i auxiliar 
d’imatge personal (perruqueria i estètica).

 Carretera de l’Hospitalet, s/n.  93 377 31 89
 aulataller@elllindar.org

 
Projecte de 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) i auxiliar 
de fusteria (Institut Miquel Martí i Pol).

Preinscripció: pendent de les dates definitives.
Consulteu www.cornella.cat o  
www.gencat.cat/preinscripcio
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UNA FORMACIÓ INTEGRAL 
ADAPTADA A LES NECESSITATS 
DE CADA ALUMNE

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

Se segueix el currículum ordinari establert pel Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya adaptat a les necessitats de l’alumnat. L’equip 
de professionals és multidisciplinar: mestres, pedagogs, psicòlegs, logopedes, 
fisioterapeuta i psicomotricista. El centre ofereix als alumnes diferents activitats 
com piscina, teràpies amb cavalls, teràpia amb gossos, música i musicoteràpia, 
així com excursions, colònies i visites culturals.

La tasca educativa de l’escola és aconseguir, per sobre de tot, que 
els alumnes se sentin bé, siguin feliços i es trobin en un entorn acollidor 
on puguin prendre consciència de les emocions pròpies i alienes, i la 
capacitat de regular-les.

L’AMPA del centre organitza de manera periòdica activitats extraescolars  
i casals d’estiu el juny i el setembre.

–EDUCACIÓ ESPECIAL–

El mapa educatiu de Cornellà també 
dedica recursos als escolars que 
requereixen atenció especial

ESCOLA MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL VIROLAI

 Mossèn Andreu, 64 bis
 93 376 31 59
 a8032270@xtec.cat
 eevirolai@aj-cornella.cat

JORNADA DE 
PORTES OBERTES

 Divendres 22 de març, a les 17.00 h 

Preinscripció: pendent  
de les dates definitives.
Consulteu www.cornella.cat o 
www.gencat.cat/preinscripcio
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FORMACIÓ MUSICAL I  
COMPROMÍS AMB LA VIDA 
CULTURAL DE CORNELLÀ

L’Escola Municipal de Música Roser Cabanas ofereix 
els mitjans pedagògics i materials per accedir a un 
ensenyament musical de bon nivell, que promogui 
la pràctica individual o col·lectiva d’aquest art i doni 
resposta a les necessitats de la població, des d’infants  
de 4 anys fins a adults.

Els alumnes més petits comencen la seva formació 
amb el primer curs de sensibilització musical, i després 
passen a triar l’instrument que volen tocar i que aniran 
aprenent i perfeccionant al llarg dels següents cursos.  
A partir dels 8 anys i fins als 16 els alumnes fan els 
cursos de llenguatge musical.

També s’han de destacar els cursos de joves d’entre 
12 i 17 anys, alumnes que no han tingut una formació 
musical anterior. Dels quatre cursos que hi ha de joves, 
en els dos primers és obligatori fer llenguatge musical. 
La majoria estudien l’instrument que han desitjat i 
també participen en conjunts instrumentals o vocals.

Per la seva banda, les persones adultes interessades 
en la música poden seguir cursos per aprendre a tocar 
algun instrument musical. L’escola ofereix un bon ventall 
de matèries per cursar i n’existeix una àmplia optativitat, 
com els conjunts instrumentals i el conjunt vocal. Pel 
que fa als instruments, cal recordar que l’escola ofereix 
piano, violí, viola, violoncel, guitarra clàssica i elèctrica, 
flauta travessera, clarinet, saxofon, oboè i bateria.

A més a més, l’Escola participa en la vida cultural 
de la ciutat amb l’organització de concerts a les 
seves instal·lacions i a L’Auditori de Cornellà, i amb 
la intervenció en esdeveniments lúdics i culturals 
promoguts per diferents entitats de la ciutat.

–ESCOLA DE MÚSICA–

ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA ROSER CABANAS

 Mossèn Andreu, 13-19  93 376 32 11
 emusica@aj-cornella.cat
 emusicacornella.wix.com/emmrosercabanas

Preinscripció pendent de les dates definitives. 
consulteu a www.cornella.cat o al web de l'escola

JORNADA DE 
PORTES OBERTES

 Dimarts 26 de març, de 18.00 a 19.00 h



L’EOI, LA MILLOR MANERA 
D’APRENDRE IDIOMES

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) és l'escola pública 
d’ensenyaments de llengües que expedeix les úniques 
titulacions oficials de l’Estat espanyol i que són 
reconegudes internacionalment.

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

•  Ensenyaments ordinaris d’anglès, francès i alemany: 
condueixen a les titulacions oficials (A2, B1, B2 i 
C1). Els estudis d’anglès i francès s’imparteixen en 
format anual i els estudis d’alemany s’imparteixen 
majoritàriament en format semestral.

•  Ensenyaments especials d’introducció, 
actualització i perfeccionament d’anglès, francès, 
alemany, rus i japonès: són cursos de durada 
variable (d’un o dos semestres i de dues o tres 
hores setmanals) pels quals es rep un certificat 
d’aprofitament. Consulteu el web www.eoicornella.
cat per a conèixer-ne l’oferta.

•  L’Escola d’Estiu: Durant el mes de juliol s’ofereixen 
cursos intensius de 40 i 80 hores d’anglès, francès, 
alemany, rus i japonès.

QUÈ CAL FER PER 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. En el cas 
de l’alemany el procés es repeteix al gener per a la 
matrícula del segon semestre.

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). Cal 
acreditar el nivell que es té de l’idioma de manera 
documental o bé fer una prova de nivell. Pel que fa als 
cursos d’estiu, es fa una preinscripció telemàtica que 
comença a mitjans abril.

AMB QUINA METODOLOGIA  
I AMB QUINS EQUIPAMENTS? 
Els alumnes tenen moltes oportunitats tant de 
practicar la llengua (parlar, escoltar, llegir, escriure, 
interaccionar amb companys i assistents) com de 
viure i aprendre una nova cultura, amb materials 
innovadors i aules equipades amb tecnologia per a 
l’ensenyament-aprenentatge de llengües, a més de 
biblioteca-mediateca, un racó de conversa, un racó 
literari i connexió Wi-Fi gratuïta per als estudiants.

–ESCOLA D’IDIOMES–
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EOI CORNELLÀ
 Ignasi Iglesias, 7  93 377 81 77
 info@eoicornella.cat
 www.eoicornella.cat

JORNADA DE PORTES OBERTES
 Dijous 25 d'abril, a les 19.30 h

 Dimarts 7 de maig, a les 19.30 h
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UNED: 
EDUCACIÓ A 
DISTÀNCIA

UNED SÈNIOR/
UNIVERSITAT DE 
LA GENT GRAN: 
CONTINUAR 
APRENENT
La UNED Sènior/Universitat de la Gent Gran ha complert ja 13 anys 
des de la seva implantació.

És un projecte educatiu 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 pel qual ja han passat  
més de 300 persones.

També vol ser un espai de trobada per a tots aquells que volen 
continuar aprenent i creixent tant des d’un punt de vista personal 
com col·lectiu. 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.

Pot accedir-hi tothom que tingui a partir de 50 anys i no 
requereix cap titulació. La programació consta de vint-i-dues 
assignatures repartides en dos quadrimestres, on els alumnes 
poden augmentar els seus coneixements, entre d’altres, en anglès, 
filosofia, història del teatre, literatura, música, antropologia, art, 
creixement personal, geografia, descobrir la natura de l’entorn, 
matemàtiques divertides, tècniques de comunicació i resolució de 
conflictes, astronomia, i més, fins a un total de vint-i-dues matèries.

Les classes són el dimarts i el dijous de 18.00 a 20.00 hores.

A Cornellà comptem des de l’any 1993 amb 
una extensió de la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància (UNED), des d'on 
actualment es pot fer 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.

El sistema consisteix que els alumnes 
poden seguir els cursos des de casa seva, 
però 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 SÈNIOR/UGG
UNED

 Centre Cultural Joan N. García-Nieto  
Mossèn Andreu, 13-19, 3a planta

 93 376 70 11
 info@cornella.uned.es
 www.cornella.cat 
  www.unedbarcelona.es
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–FORMACIÓ CONTINUADA–

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS: 
NOVES OPCIONS DE FORMACIÓ  
PER AL TEU FUTUR

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 participar 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 9.00 a 21.00 hores.

QUÈ FEM?
•  Ensenyaments inicials i bàsics: 

inclou llengua catalana (3 nivells),  
llengua castellana (3 nivells), 
llengua anglesa (3 nivells) 
i informàtica (4 nivells).

•  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 alumnes que 
es volen 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

Preinscripció/matriculació: 
pendent de les dates definitives. 
Consulteu www.cornella.cat  
o al Departament d’Educació 
de l’Ajuntament

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 d'adeqüació 
del pati de l'escola Jacint Verdaguer de Cornellà 
de Llobregat”, aprovat inicialment per la Junta 
de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió 
de data 5 d'octubre de 2018, l’anunci del qual 
es va publicar al Butlletí Oficial de la Província 
(BOP) de data 18 d'octubre de 2018 i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
número 7730 de data 19 d'octubre de 2018, 
exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes 
d’aquest Ajuntament entre l’11 d'octubre i el 23 

de novembre de 2018 i havent estat publicat 
al Butlletí d’informació Municipal del mes de 
desembre de 2018; sense que s’hagin presentat 
reclamacions ni suggeriments en el període 
comprès entre el 11 d'octubre i el 3 de desembre 
de 2018, havent estat aprovat definitivament de 
forma automàtica en data 4 de desembre 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, 15 de gener de 2019

 
 

ENTITATS: ACTUALITZACIÓ DE DADES:
Es recorda a totes les entitats inscrites en el 
Registre Municipal d’Entitats que, com cada any, 
tenen l’obligació d’actualitzar dades del Registre 
durant el primer trimestre de l’any. És necessari 
efectuar aquest tràmit per poder gaudir dels drets 
que la inscripció els reconeix. Els formularis estan 
penjats a la web municipal. www.cornella.cat.
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ACORD SOCIAL 2016-2020:  
EDUCACIÓ, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE
En el número anterior del Cornellà Informa vam 
iniciar un reportatge sobre les mesures posades en 
marxa en el si de l’Acord Social de Cornellà a partir 
de les tres comissions definides: Igualtat d’Oportu-
nitats, Educació, Acció Social i Habitatge, i Ocupació 
i Desenvolupament Social. Ja s'han explicat algunes 

de les mesures impulsades des de la Comissió 
d’Igualtat d’Oportunitats, i en aquest número farem 
menció de les actuacions i projectes generats a partir 
dels àmbits de l’educació, l’acció social i l’habitatge. 
L’objectiu és fer front a les desigualtats generades 
per la crisi i atendre als col·lectius més vulnerables.

FIRA APROPA
Aquesta Fira actua com a espai 
d’orientació i assessorament per 
als joves a partir de quart d’ESO 
amb l’objectiu d’ajudar-los  
a emprendre un camí pensant 
en el seu futur. Prop de 500 
estudiants de la ciutat hi van 
participar el darrer any.

EDUCAR PER CRÉIXER
Aquest projecte considera que 
l'acció educativa s'exerceix 
també fora de l'horari lectiu, 
en moltes de les accions que 
realitzem diàriament. Cada curs 
més de 30 activitats es generen 
per a les famílies de Cornellà.

TARIFACIÓ SOCIAL
La introducció de la tarifació social 
a les escoles bressol i a l’escola 
municipal de música és un recurs 
per ajudar les famílies, establint 
preus variables d'acord amb el 
nivell de renda dels usuaris, per tal 
que el preu no sigui una barrera 
a l’hora d’accedir als serveis.

JUGA VERD PLAY 
Promoure els valors de l’esport 
i actuar com a element de 
cohesió són objectius d’aquest 
programa que s’ha implantat 
als centres educatius de 
la ciutat arribant a més de 
1.000 escolars i 79 equips. 

EDUCA’T 
SALUDABLEMENT
Aquest projecte aprofita el lleure 
per oferir el servei de menjador 
a joves de Cornellà d’entre 
13 i 16 anys. Uns 30 escolars 
s’han acollit al programa.

CLÀUSULES SÒL
El punt d’Informació sobre 
clàusules sòl es va crear davant 
la necessitat de la ciutadania de 
tenir informació sobre la nova 
legislació. Des de la seva creació, 
ha atès més de 500 consultes.

OFICINA DE MEDIACIÓ 
HIPOTECÀRIA
Oficina de suport als ciutadans 
que ha aconseguit paralitzar 354 
desnonaments. L’Ajuntament ha 
sancionat amb 60.000 euros a 
una immobiliària que tenia 20 
habitatges buits a Cornellà, perquè 
els destini a habitatge social. El 
2019 es crearan 10 habitatges 
de lloguer social a la ciutat.
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Cornellà destinará 25 
millones de euros al 
mantenimiento y limpieza 
del espacio público en 2019

El Ayuntamiento de Cornellà destinará en 2019 
alrededor de 25 millones de euros al mantenimiento 
y limpieza del espacio público, alrededor del 30% 
del total del presupuesto. Unos recursos económicos 
que se suman al cerca de centenar de personas y 
36 equipos y vehículos de limpieza que diariamente 
actúan en todos los barrios de la ciudad. Por otro 
lado, en 2019 se invertirán 1,7 millones de euros en 
diferentes obras de mejora del espacio público.

LIMPIEZA DIARIA
Uno de los servicios que se realiza seis días a la 
semana es el barrido en todos los barrios de la 
ciudad. En las tareas de limpieza y recogida de 
residuos intervienen diariamente 86 personas y 
36 equipos y vehículos. Un barrido que se ejecuta 
en dos modalidades: manual (carretilla o vehículo 

auxiliar con operario) y barrido mixto (barredora con 
conductor y dos operarios) en turno de mañana. 
Hay zonas como los polígonos industriales y Ribera 
Serrallo, donde se actúa de forma específica. Este 
servicio se complementa con la limpieza con 
agua, consistente en el baldeo con camión, en dos 
equipos que actúan cinco días a la semana por la 
tarde, combinando el barrido con agua a presión.

Pero además de estos recursos es necesaria la 
colaboración e implicación ciudadana con actitudes 
y comportamientos cívicos para que todos podamos 
disfrutar de adecuados estándares de bienestar y 
convivencia. Las Ordenanzas Municipales regulan 
el buen uso de los espacios públicos y recogen las 
principales sanciones por el incumplimiento de  
las normativas municipales.

LA LIMPIEZA EN LA CIUDAD:  
OBJETIVO Y RESPONSABILIDAD 

DE TODOS



CONSULTA EN 
ESTE QR TODOS 
LOS HORARIOS 
Y SERVICIOS DE 

LIMPIEZA PRINCIPALES 
PARTIDAS DE GASTO 
ANUAL EN LIMPIEZA 

REFUERZO EN ZONAS 
DE MAYOR USO 

El Ayuntamiento cuenta con 
servicios de repaso de barrido 
que se realizan cinco o seis veces 
por semana en turno de tarde 
en aquellas ubicaciones, vías y 
plazas de mayor uso. El repaso 
consiste en vaciar papeleras, 
ordenar voluminosos y retirar 
residuos de mayor impacto. 
Los fines de semana también  
hay servicio de limpieza viaria,  
los domingos se hacen 4 
itinerarios de barrido manual, 
complementados con 3 equipos 
de vaciado de papeleras y repaso 
de barrido. Entre los puntos de la 
ciudad que requieren una atención 
de limpieza especial están: la zona 
de los mercadillos ambulantes, 
las zonas de ocio nocturno y los 
pipican. Estos últimos se limpian 
específicamente a diario todas las 
mañanas de lunes a domingo y 
se desinfectan una vez al mes. 

RECOGIDA DE RESIDUOS LOS 
SIETE DÍAS DE LA SEMANA 
La recogida de contenedores se realiza en diferentes días y turnos. En el caso 
del "rechazo" la recogida es diaria en horario nocturno (a partir de las 21.30 h) y 
se usan tres equipos de camión de carga lateral. Los contenedores del "papel" 
(tapa azul) se vacían seis días a la semana, de domingo a viernes, en turno de 
mañana. El "vidrio" (tapa verde) se vacía los martes y jueves por la mañana y los 
"envases" (tapa amarilla) seis días a la semana en turno de mañana, de lunes a 
sábado. La "orgánica" se recoge de 7 a 15 h, tres días a la semana en invierno y 
todos los días en verano. Los muebles y voluminosos se recogen diariamente 
(se deben dejar de 20 a 21.30 h), con un servicio específico de recogida de 
línea blanca (electrodomésticos vinculados a la cocina y limpieza del hogar).
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RECOGIDA  
DE BASURAS 
1.617.088 €

RECOGIDA  
SELECTIVA 
+ORGÁNICA  
1.667.815 €

LIMPIEZA VIARIA  
4.970.583 €

CONSERVACIÓN 
DE JARDINES Y 
ZONAS VERDES 
2.526.853 €

MANTENIMIENTO  
MOBILIARIO  
URBANO 
253.677 €
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AL MARÇ COMENCEN 
NOVES ACTIVITATS ALS 
‘CARRERS SENSE COTXES’ 
L’Ajuntament de Cornellà va posar en marxa ara fa un 
any una iniciativa pionera amb l’objectiu de pacificar 
el trànsit rodat a la ciutat i donar prioritat als vianants. 
Es tracta del programa: "Diumenges, carrers sense 
cotxes”, que té com a objectiu potenciar l’ús dels 
carrers com a zones de lleure i oci per als ciutadans. 
Tots els diumenges de l’any, entre les 9 del matí i les 
14 hores, un total de setze carrers a diferents barris no 
permeten el pas de vehicles amb l’objectiu que els veïns 
i veïnes facin seus els carrers com a espais col·lectius 
de convivència. Us deixem aquí el calendari d’activitats 
dinamitzades que es faran durant el mes de març.

Recentment han finalitzat les obres de millora a 
dos destacats eixos de circulació de la ciutat. Totes 
dues obres, emmarcades en el projecte Cornellà 
Natura, destaquen per crear un nou concepte de 
via amb voreres més àmplies, una il·luminació més 
sostenible, nova vegetació i espais més amables, 
tenint com a objectiu la pacificació del trànsit.

A l’avinguda de Sant Ildefons, entre la carretera 
d’Esplugues i l’avinguda de la Línia Elèctrica, això ha 
suposat la creació d’espais més amplis per als vianants, 
la incorporació d’un carril bici i la millora del tram 
de la calçada. Les actuacions han servit per donar 
coherència a aquest espai reduint els carrils de tres a 

dos i creant, entre la calçada i el carril bici, una nova 
línia d’arbrat amb arbustiva central com a element 
separador i alhora estètic. També s'han substituït les 
lluminàries existents i s'han instal·lat nous punts de 
llum de tecnologia LED més eficients i moderns. 

A l’avinguda de Pablo Picasso les obres han consistit 
a refer i ampliar les voreres del costat oest, amb els 
seus respectius encreuaments, i una actuació puntual 
a la vorera del costat est de l’avinguda. La vorera s’ha 
ampliat 1,75 metres, i ha passat de 3 a 4,75 m i s’han 
canviat les zones d’aparcament passant de semibateria 
a aparcaments en cordó. Així mateix, s’han canviat els 
fanals, ara més sostenibles i eficients, i el mobiliari urbà.

FINALITZADES LES OBRES A LES 
AVINGUDES DE SANT ILDEFONS  

I PABLO PICASSO 

L’objectiu és 
disposar de carrers 

més amables, 
sostenibles i amb 

prioritat per  
als vianants

Baltasar Oriol
ALMEDA

10 MARÇ

Circuit de mobilitat

24 MARÇ

Multiesport i salut

Torras i Bages
PADRÓ

3 MARÇ

Juga com abans

17 MARÇ

Multiesport i salut

31 MARÇ

Tallers de circ
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Miranda
GAVARRA

10 MARÇ

Multiesport i salut

24 MARÇ

Juga com abans

Av. Sant Ildefons
SANT ILDEFONS

3 MARÇ

Circuit de mobilitat

17 MARÇ

Juga com abans

31 MARÇ

Multiesport i salut

Dr. Carulla / Rambla
CENTRE

17 MARÇ

Contes al carrer

31 MARÇ

Juga com abans 

Passatge Sant Lluís
RIERA

10 MARÇ

Juga com abans 

24 MARÇ

FESTA DEL RIU
Carrer Verge de Montserrat

Los dias 7 y 8 de febrero el 
Citilab-Cornellà reunió a expertos 
nacionales e internacionales para 
debatir sobre sostenibilidad urbana 
en la Conferencia Internacional 
"Greening for Change". En el marco 
del acto de presentación, el alcalde 
de Cornellà, Antonio Balmón, recibió 
el premio Green Leaf 2019 de 
manos de Joanna Drake, directora 
general adjunta de la Dirección 
General de Medio Ambiente de 
la Comisión Europea. Ambos 
dirigentes firmaron el documento 
marco de los compromisos de la 
ciudad en temas de sostenibilidad 
y se hizo un balance del proyecto 
municipal Cornellà Natura, por el 
que la ciudad ha sido galardonada 
con el premio Green Leaf.

El premio de la Comisión 
Europea ha reconocido el 
compromiso de Cornellà por 
transformarse en una ciudad 
realmente sostenible, a través 
del proyecto Cornellà Natura, 
dentro de un área metropolitana 
de alta densidad, y que podría 
ser un modelo para otras 
áreas urbanas compactas. 

En el último año, han finalizado 
diversas actuaciones enmarcadas en 
este proyecto, integradas en los ejes 
verdes mencionados: la remodelación 
de la avenida dels Alps, reduciendo 
un carril por sentido, y del parque 
de Rosa Sensat, transformado en 
un parque dedicado a la lectura; las 
reformas de las avenidas de Pablo 
Picasso y Sant Ildefons donde se 
han ampliado las aceras para hacer 
un espacio más verde y amable; la 
renovación del parque del Canal de 
la Infanta, o la conversión en zona 
con prioridad para los peatones 
de la calle Verge de Montserrat. 

COHABITACIÓN DE 
BICICLETAS Y COCHES
Otro ejemplo significativo de esta 
voluntad promover una movilidad 
sostenible en la ciudad se ha 
materializado en la fijación del 
límite de velocidad a 30 km/h 
en algunas calles estrechas de la 
ciudad, con el objetivo de que 
la bicicleta pueda cohabitar con 
los vehículos en la calzada, y así 
aumentar la red municipal para 
pedalear, además de seguir creando 
nuevos carriles bici segregados 
en varias vías de la ciudad.

LA COMISIÓN EUROPEA  
ENTREGA A CORNELLÀ  
EL GREEN LEAF AWARD 2019
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COMPROMISO CON LOS  
DERECHOS DE LA 
MUJER TRABAJADORA 
Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, el 8 de 
marzo, el Consell de la Dona y el 
Ayuntamiento de Cornellà, a través 
del Centre d’Informació i Recursos 
per a les Dones, organizan en la 
ciudad un amplio programa de 
actividades para sensibilizar a la 
población sobre la igualdad de género 
y los derechos de las mujeres.

El acto central será el viernes 
8 de marzo, a las 12 h, en la plaza 
de l’Església, con la lectura del 
manifiesto reivindicativo. La Gala 

del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora se realizará este año el día 
7 de marzo, en el Auditori de Cornellà, 
donde se darán los reconocimientos 
"8 de marzo" del Consell Municipal de 
la Dona al instituto Esteve Terradas 
y a los sindicatos CCOO y UGT de 
Cornellà, por su trabajo en formación, 
prevención de la violencia machista 
y defensa de los derechos de las 
mujeres. A ello se sumará el II Festival  
de Música por la Igualdad, el 9 de 
marzo, durante todo el día en la 
plaza de Europa.

NOU ITINERARI HISTÒRIC: 
‘DONES DE CORNELLÀ’
El 10 de març, a les 11 h, al Castell, s’inicia un nou itinerari de patrimoni.  
Es tracta d’un recorregut per la ciutat (amb una durada d'1 h 30 minuts),  
per conèixer les dones que han participat en la transformació del municipi. 
Des d’Adriana de Ribes, propietària del Castell de Cornellà al segle XVI, 
passant per Dolors Almeda, Evelina Gibert o la Comtessa de Bell-lloch, 
Paolina Pozzali. Des de les dones pageses, a les puntaires, mestres o 
llevadores, passant per la revolució industrial i les lluites obreres. 

Cal inscripció prèvia: T. 93 474 51 35, de 10 a 14 hores, de dimarts  
a divendres, o A/e museumercader@aj-cornella.cat

ACTOS 
DESTACADOS

JUEVES 7 DE MARZO
GALA DÍA INTERNACIONAL 
DE MUJER TRABAJADORA

 L’Auditori de Cornellà 
 19 h  2 euros solidarios 

(Recogida entradas en el CIRD)
Lectura del manifiesto, 
reconocimientos "8 de marzo" y 
concierto lírico y de zarzuela.

VIERNES 8 DE MARZO
ACTO INSTITUCIONAL 
DÍA INTERNACIONAL DE 
MUJER TRABAJADORA 

 Delante de Can Vallhonrat /
Ajuntament de Cornellà  12 h 
Lectura del manifiesto. 

SÁBADO 9 DE MARZO 
 Plaça Europa  11 a 20 h 

III FESTIVAL DE MÚSICA 
POR LA IGUALDAD
Actuaciones de: Bastoners 
de Cornellà, alumnado de 
la EMM Roser Cabanas, DJ 
BERTA (con vermut solidario), 
Jóvenes cantantes de Cornellà, 
La Otra (cantautora) y 
Balkan Paradise Orquestra. 

CONSULTA DESDE ESTE QR 
TODAS LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS
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Música, teatro, actividades familiares e infantiles, 
exposiciones, lectura, deporte… La ciudad dispone de 
una amplia oferta para dar respuesta a las necesidades 
culturales y de ocio de todas las franjas de edad. 
Para no perderte nada, lo más sencillo es consultarlo en la 
web Què Fer a Cornellà o descargarse la APP desde el QR 
que aparece a continuación. Os dejamos unas pinceladas 
de lo más significativo de las próximas semanas.

AMPLIO ABANICO DE POSIBILIDADES 
EN LA AGENDA CULTURAL  
DE LA CIUDAD

 www.queferacornella.cat

DOMINGO 17 DE FEBRERO
MAREMAR DE 
DAGOLL DAGOM

 L’Auditori  19 h 
 18 € (anticipada)

TEATRO / "Maremar" es una 
metáfora sobre la vida, explicada 
con un viaje a través del mar. 

SÁBADO 23 DE FEBRERO
LOVE OF LESBIAN 

 L’Auditori  21 h 
 24 € (anticipada)

MÚSICA/TEATRO / 
"Mirall i miratges" no es una obra 
de teatro, tampoco es un musical. 

DOMINGO 24 DE FEBRERO
EL PETIT LICEU: LA 
PETITA FLAUTA MÀGICA

  L’Auditori  18 h 
 10 € (anticipada) 
 Gratuita con el carnet Super3

TEATRO FAMILIAR / Comediants 
adapta para el público infantil 
la célebre ópera de Mozart.

DOMINGO 24 DE FEBRERO
TERRA DE VOLTORS

 Sala Ramon Romagosa 
 19 h  10 € 

TEATRO / Estreno de la 
compañía Vintperquatre.

VIERNES 1 DE MARZO
  GIVE ME 4! 

 Sala 2.cat de L’Auditori
 21 h  10 € (anticipada)
TEATRO / Monólogo 

de Sergio Martín.

DOMINGO 3 DE MARZO
ALGUNS NEIXEN ESTRELLATS! 
AMB JOAN PERA

 L’Auditori  19 h  
  Gratuita

TEATRO / Entradas agotadas.

…Y EL CARNAVAL, 
CARNAVAL!
Del 28 de febrero al 6 de marzo 
la ciudad se inunda del ritmo 
frenético y alocado del Carnaval. 
Este año podremos disfrutar 
de actividades para grandes y 
pequeños, que comenzarán 
con el Jueves Lardero (28 de 
febrero) y terminarán el Miércoles 
de Ceniza (6 de marzo).

JUEVES 28 DE FEBRERO
FIESTA DE LLEGADA 
DE SU MAJESTAD EL 
REY CARNAVAL

 17.30 h  Plaza de l’Església 

SÁBADO 2  
DE MARZO
GRAN DESFILE 
DE CARNAVAL 
Y CONCURSO 
DE COMPARSAS

 18 h  Inicio: 
Calle Bonestar /  
Plaza de Catalunya 
Fin de Fiesta: Plaza 
de Catalunya 

DOMINGO 3 DE MARZO
RUA INFANTIL DE 
CARNAVAL Y FIESTA

 12 h  Inicio: Calle Rubió i Ors 
/ Pius XII. Recorrido: Subida de la 
Rambla Anselm Clavé.  
Fin de Fiesta: Plaza de l’Església
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CORNELLÀ ESTRENA UN PARQUE PARA  
LA PRÁCTICA DE CALISTENIA 

El Ayuntamiento de Cornellà ha abierto un parque 
de calistenia, junto a la pasarela del río, debido al 
aumento de esta práctica deportiva en la ciudad y con 
el objetivo de seguir fomentando el deporte al aire 
libre. Las nuevas instalaciones de calistenia cuentan 
con 20 elementos para poder desarrollar diferentes 
ejercicios en un espacio de 10,10 x 9,50 metros.

La calistenia es un tipo de entrenamiento basado 
en el uso del propio peso corporal para realizar 
los ejercicios, y que en los últimos tiempos ha ido 
adquiriendo cada vez más adeptos. Sus usuarios 
destacan que permite potenciar la agilidad y la 
funcionalidad del cuerpo con una gran variedad de 
ejercicios que se adaptan a cada nivel.

COMPROMÍS DE LA 
CIUTAT EN LA LLUITA 
CONTRA LA POBRESA 
Cornellà va celebrar a principis 
de febrer la II Jornada de 
l'Aliança Cívica contra la Pobresa, 
emmarcada en el lema "Precarietat 
laboral: una sortida desigual a la 
crisi", organitzada per l'Ajuntament. 
La jornada va servir para reflexionar 
sobre la precarietat laboral, 
en especial la situació de les 
persones que, tot i tenir una feina 
remunerada, poden caure dins del 
llindar de la pobresa. En els darrers 
anys el consistori ha impulsat i 
implementat polítiques socials per a 
ajudar les famílies a viure de forma 
digna i així pal·liar els greus efectes 
de la crisi, teixint aliances amb 

les entitats socials, associacions 
i ciutadania en general. Aquest 
compromís col·lectiu s'ha concretat 
en les mesures adoptades als 
diferents Acords Socials: la Botiga 
Solidària, l'oficina de Mediació 
Hipotecària, l'Oficina d'Eficiència 
Energètica o els plans locals 
d'ocupació, entre d’altres. 

RESULTATS DE LA 
PRIMERA JORNADA
De la primera trobada van 
sortir més d'un centenar de 
propostes, de les quals 23 van ser 
consensuades com a prioritàries; 
les quals s'han treballat tot aquest 

temps mitjançant diferents tallers 
de treball. Entre les iniciatives 
materialitzades per fer front a 
la pobresa destaquen: la Botiga 
Solidària, l'oficina de Mediació 
Hipotecària, l'Oficina d'Eficiència 
Energètica, els plans locals 
d'ocupació, així com diversos 
programes dirigits a l'atenció més 
personalitzada en els processos 
d'inserció laboral concertats 
amb algunes entitats de la ciutat, 
com el Connecta Ocupació o els 
Itineraris Individuals d'Inserció. 
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Al primer Ple municipal de l’any hem presentat una moció 
per a revisar el model dels plans d’ocupació. Uns plans que 
contracten un nombre determinat de persones en situació de 
vulnerabilitat durant nou mesos i els poden garantir parcialment 
la subsistència durant aquest període, però que no cerquen 
la inserció laboral mitjançant una formació personalitzada o 
un acompanyament adequat. Davant les polítiques de grans 
administracions com la UE, l’Estat espanyol o la Generalitat, 
subjugades al sistema econòmic neoliberal, que han donat 
l’esquena a la classe treballadora, cal que els ajuntaments facin 
una passa endavant per defensar els drets de la ciutadania 
i generar polítiques a curt, mig i llarg termini perquè la 
precarietat no s’instal·li als municipis.

L’impuls de la feina digna i estable va ser un dels nostres 
eixos centrals a les darreres eleccions municipals, ja que la 
desocupació i la precarietat laboral són greus problemes  
a la nostra ciutat. Per això vam plantejar aquesta moció,  
una proposta que portàvem al nostre programa i que  
estructurem en quatre eixos:

1. Ampliar la durada dels contractes a un any perquè, quan 
acabin, donin el dret a rebre una prestació per desocupació si 
escau, com a coixí econòmic addicional durant la recerca de feina.

2. Prioritzar la formació específica, segons l’interès de les 
persones participants en els plans d’ocupació, per a millorar 
les seves possibilitats d’inserció en el mercat laboral ordinari, 
per sobre de la feina habitual del lloc que se li assigni.

3. Oferir un acompanyament de personal tècnic especialitzat 
en inserció laboral durant la seva participació en el projecte 
per a treballar tota una sèrie de competències transversals 
imprescindibles i demandades pel nou mercat laboral.

4. Generar una xarxa de col·laboracions amb entitats de la ciutat 
i del territori que es dediquen a aquesta missió per aprofitar els 
seus coneixements i experiència en l’àmbit sociolaboral, així 
com potenciar a nivell de recursos humans el departament 
d’ocupació, per a facilitar la consecució d’objectius.

Malauradament, no ens vam sorprendre quan PSC, PP, ICV-EUiA 
i Podem no van donar suport a la proposta. Ens van dir que els 
actuals plans d’ocupació estan bé com estan, que no hi ha res 
a millorar. Evidentment, uns plans pensats en una conjuntura 
concreta de crisi per a pal·liar la greu situació socioeconòmica 
de moltes cornellanenques no poden esdevenir la norma. Cal 
pensar noves solucions, dins de les capacitats de l’Ajuntament, 
per a generar feina digna, estable i de qualitat.

El Acuerdo Social contra la Crisis, firmado con más de 40 
agentes sociales de Cornellá, es un ejemplo de complicidad 
y colaboración por la defensa de la dignidad, y por una 
ciudad inclusiva e igualitaria. Este Acuerdo ha producido unos 
resultados tangibles, reales, que afectan directamente a la 
mejora del día a día de la ciudadanía. Os explico. 

En el campo de la Educación y la Formación, se ha 
impulsado la FP Dual, mediante la firma de convenios entre el 
Ayuntamiento y los Institutos para la realización de prácticas 
del alumnado; se ha consolidado la Fira APROPA, con más 
de 500 participantes. Hemos introducido la tarifación social 
en las escoles bressol y en la escuela de música. El programa 
Educar Per Créixer, con más de 30 actividades este curso; 
la Xarxa de Talent, donde ya participan 50 jóvenes; o el 
proyecto Edulab del Citilab, que ha llevado la robótica  
a las escuelas, son otros ejemplos.

En el terreno de la ocupación, el Ayuntamiento ha 
contratado durante todo el mandato a 1.900 personas.  
La creación de empleo ha ido acompañada de proyectos 
para asegurar un sueldo digno a las familias, como el Plan de 
Mejora de Rentas Bajas, los itinerarios individualizados para 
personas mayores de 45 años e iniciativas para fomentar  
el emprendimiento como el proyecto 6+6 o la ampliación 
de la “Cuota cero”. 

En materia de acción social y vivienda, son muchas 
más las actuaciones sociales impulsadas en este marco: 
la creación de la Oficina de Eficiencia Energética, que ha 
tramitado más de 4.300 ayudas; los convenios realizados para 
facilitar vivienda de alquiler social, la 0ficina de Mediación 
Hipotecaria, la Oficina de Información sobre Cláusulas suelo, 
las sanciones a los propietarios de grandes tenedores de 
pisos vacios, o el programa de suficiencia alimentaria, “Educa’t 
Saludablement”, dirigido a los centros de secundaria. 

También desde el Acuerdo Social, el compromiso con 
la Igualdad y la Integración se ha traducido en la creación 
del Servicio de Atención Integral al colectivo LGTB, en la 
ampliación de horas de atención a las mujeres en situación 
de violencia machista, en la presencia de agentes de Igualdad 
en todos los Institutos de Cornellà o en la web antirumores 
para combatir prejuicios.

Mencionar que el pasado 25 de enero tuvo lugar, con una 
gran participación, la II Jornada de la Alianza Cívica contra 
la pobreza, que reflexionó sobre la precariedad laboral. Una 
iniciativa surgida también del Acuerdo Social.

Sí, defendemos la dignidad de las personas, sí.
Ya sabéis, nos podéis encontrar en psc@cornella.cat.  

¡Nos vemos por la ciudad!

PROPOSEM DIGNIFICAR
ELS PLANS D’OCUPACIÓ

LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, 
ESO DEFENDEMOS

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

GERMÁN MEDINA 
Grup Municipal
AE CORNELLÀ
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RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
ERC-AM

Al mes de desembre, en l’article d’aquest butlletí, ja parlava 
del feixisme i que s’ha de fer tot el possible per combatre’l. 
En aquest sentit, a l’últim ple vam presentar una moció per 
declarar Cornellà ciutat antifeixista, rebutjant els grups o partits 
que tenen un discurs racista, xenòfob, homòfob, contrari als 
drets a les dones, a la recuperació de la memòria històrica o als 
drets als animals. A la moció, entre d’altres, també es demanava 
que no es cedís cap espai per la realització dels seus actes. Una 
moció que en principi havia de tenir el suport de “l’esquerra” del 
consistori… Però el PSC va presentar una moció alternativa a la 
nostra, una moció que gairebé eludeix parlar de feixisme i parla 
de convivència. No és això socialistes, no és això, no podem 
obviar que el feixisme existeix, i que no en parlem no farà que 
desaparegui; no entenem de què tenen por i perquè no diuen 
les coses pel seu nom. Per altra banda ICV ens va acusar a la 
resta de ser els responsables de no posar-nos d’acord per fer 
una moció conjunta; doncs que s’ho facin mirar, perquè si la 
responsabilitat és d’algú, també ho és d’ells en primer terme. 

També vam presentar una moció per la creació i difusió de la 
cartera de serveis socials, perquè totes les persones tinguin a 
la seva disposició l’informació dels serveis, de les prestacions i 
dels criteris d’adjudicació. Demanàvem un estudi de la realitat 
dels serveis socials de la ciutat, per poder avaluar la necessitat 
d’ampliar o millorar la cartera de serveis i/o els tècnics i 
professionals i la creació de protocols i formació contínua per 
als treballadors/es. La moció es va aprovar però amb la retallada 
de les esmenes d’ICV que va deixar la moció amb tan sols la 
difusió de la cartera i va eliminar la resta de punts. Amb aquesta 
retallada hem perdut l’oportunitat de fer una avaluació de la 
situació real dels serveis socials de la ciutat i veure la necessitat 
o no d’ampliar els serveis.

Ens vam posicionar en favor de les reclamacions dels bombers 
de Cornellà, que han vist reduïts els seus efectius dràsticament 
en els últims anys; la situació ja és insostenible, tant per 
la quantitat d’hores que es veuen obligats a fer, per la falta 
d’efectius, i per la necessitat de la millora dels equipaments i 
del material que necessiten per desenvolupar la seva tasca. 
El govern de la Generalitat està treballant per revertir aquesta 
situació i ja s’ha aprovat la creació de 250 places noves per al 
cos de bombers, tot i això encara s’està en negociacions per 
arribar la resta de demandes i peticions.

També vam demanar solucions per la reiterada situació de 
por i destrosses que generen certs aficionats quan hi ha partit 
de l’Espanyol, i vam preguntar quines mesures i actuacions es 
prendran per posar-hi solució. 

Seguim treballant per la ciutat!

En este primer pleno de 2019, nuestro Grupo Municipal 
presentó una propuesta de medidas para el uso de la Sede 
Electrónica y combatir la brecha digital generacional que se 
aprobó por unanimidad.

El Ayuntamiento de Cornellá, al igual que el resto de 
administraciones públicas, ha incorporado en su Sede Electrónica 
los diversos procedimientos y trámites administrativos que 
pueden o deben realizarse de forma digital. En este sentido, la 
implantación de la administración electrónica no sólo significa 
el cambio del papel al formato digital, sino que se trata de una 
verdadera transformación, lo que a su vez conlleva nuevas 
aptitudes, adaptaciones, cambios en los procesos y también 
formación, y no sólo para los empleados públicos, sino también 
para cualquier persona en su condición de interesado. Sin 
embargo, y para una gran parte de ciudadanos, particulares o 
entidades y asociaciones, resulta una tarea compleja, ya sea por 
falta de medios o de formación al respecto.

Aunque los trámites para relacionarse digitalmente con el 
Ayuntamiento de Cornellá puedan no resultar complicados, 
muchos cornellanenses estando obligados o no a relacionarse 
electrónicamente, no cuentan con la destreza tecnológica. La 
brecha digital generacional implica, que las personas que no 
tienen habilidades tecnológicas, se queden aisladas. Actualmente 
hay diferentes estudios que analizan cómo afecta principalmente 
a las personas mayores esta exclusión digital. Entre las razones de 
dicha exclusión se encuentran el envejecimiento progresivo de 
la población, así como la velocidad de los cambios tecnológicos 
a los que a las personas mayores les resulta más difícil adaptarse. 
Es importante mencionar que más de un tercio de la población 
actual de Cornellá es mayor de 60 años. Por este motivo, 
consideramos conveniente que se deben adoptar medidas 
que garanticen el acceso de cualquier persona, ya sea física y/o 
jurídica, a los servicios digitales de la administración local.

Actualmente hay algunas asociaciones de vecinos y centro 
cívicos que dan cursos de formación básica en el uso del 
ordenador e Internet, donde los participantes, normalmente 
personas mayores, ganan en autonomía del uso tecnológico 
y pueden aprovechar estos recursos que ofrece Internet para 
prepararse y aprender en otros proyectos o formaciones, pero 
solicitamos que el Ayuntamiento se comprometa a disponer de 
todos los medios y recursos a su alcance para hacer efectivas 
unas Jornadas de Formación gratuitas, tanto para particulares 
como para asociaciones y entidades, sobre el funcionamiento de 
su Sede Electrónica y la diversidad de trámites y gestiones que a 
través de la misma pueden o deben realizarse.

Recordad que podéis contactar con nosotros en la Oficina 
Ciudadana de Can Vallhonrat, en nuestra sede en c/Barcelonés, 17, 
a través de mail: ciutadans@aj-cornella.cat o en las redes sociales.

SEGUIM FENT FEINA!

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s

POLÍTICAS AL SERVICIO  
DE LAS PERSONAS
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Quiero aprovechar estas líneas para informaros sobre la decisión 
de presentar mi candidatura a la alcaldía de nuestra ciudad.

Para mí es un orgullo y honor representar al Partido Popular en 
mi ciudad y, desde el compromiso, disfrutar del privilegio de 
poder defender valores que, desde mi punto de vista, se están 
perdiendo en esta sociedad: individuo, familia, libertad y esfuerzo.

No quiero dejar pasar la ocasión para agradecer a todas aquellas 
personas que, antes que yo, con pasión y trabajo defendieron 
mis mismos valores y principios con su presencia en nuestro 
Ayuntamiento. Una forma de entender la vida.

Desde Amador Rosas, Isabel Espinosa, Maximiliano Palacios a 
Daniel Serrano, con los tres últimos, he tenido el placer de formar 
parte de sus grupos municipales y de todos ellos he aprendido 
algo que resulta práctico y evidente: hacer política municipal para 
tu ciudad y para tus vecinos es un privilegio y que, por encima de 
cualquier cosa, están las personas y para ellas estamos.

Hijo de esta ciudad y con un profundo arraigo, soy de los que 
piensa que la persona debe ser libre, que su pensamiento debe 
estar por encima de cualquier colectivo y que la suma de cada 
uno de nosotros es lo que hace justa y libre a una sociedad.

Mi compromiso es trabajar por esta ciudad y por mis vecinos 
asegurándoles espacios de convivencia, de desarrollo vital 
garantizando oportunidades y que, como yo, sientan Cornellá 
como lo hicieron mis padres al llegar de Córdoba. Cornellá 
debe ser la ciudad en la que con esfuerzo, valentía y tesón 
pudieron crear el mayor de sus sueños, su familia.

Necesitamos desarrollar un plan de vivienda que no sea 
cortoplacista ni oportunista y que su fortaleza radique  
en su realismo y consenso teniendo a nuestros jóvenes 
como referencia. 

Necesitamos un plan de convivencia consensuado, no partidista, 
para todas esas personas con las que nos cruzamos cada día por 
la calle que no se adscribe a un colectivo determinado. 

Necesitamos un plan transversal de apoyo a las familias ya que 
ellas son el núcleo indispensable de nuestra sociedad.

Esta ciudad necesita que se vuelva a hacer política. Las 
personas reclaman que sus políticos que les representan en 
sus ayuntamientos sean más cercanos. Es fundamental para 
la convivencia que se abandonen los extremos. Podemos 
convivir en armonía sin abandonar ni tratar de imponer 
los principios de cada uno y en eso mi partido tiene una 
excelente hoja de servicios.

Quiero manifestar de forma expresa que desde 
mis responsabilidades municipales defenderé sin 
contemplaciones, ni cesiones que CORNELLA ES ESPAÑA.

La protecció del benestar de les persones, i especialment dels 
col·lectius amb situacions més precàries, passa per protegir 
els serveis públics, finançant-los correctament i garantint 
unes condicions laborals dignes dels professionals públics que 
treballen en aquests serveis. Durant aquests anys “d’austeritat” 
i de desviament de l’agenda política catalana cap a altres 
assumptes, alguns serveis elementals de l’estat del benestar 
han arribat a una situació límit de desemparament. És el 
cas de la sanitat pública, i més concretament de l’atenció 
primària. Per això, el Ple de Cornellà va aprovar la nostra 
moció per instar a la Generalitat que incrementi la inversió 
en l’atenció primària i revisi la ràtio de professionals per 
habitant, entre moltes altres demandes que venen reclamant 
els sindicats i els col·lectius de defensa de la sanitat pública.

Però no només els metges i metgesses i la resta de personal 
de la sanitat es troben en una situació límit. Per garantir la 
seguretat de tots i totes, la Generalitat necessita incorporar 
efectius al cos de Bombers i de Mossos d’Esquadra. Així ho ha 
demanat el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
en forma de resolució parlamentària i de proposta en les 
negociacions dels pressupostos de la Generalitat amb el govern. 

Metges i metgesses, infermers i infermeres, policies, bombers, 
professionals del món de l’educació i dels serveis socials, 
tots ells i elles són un pilar bàsic per garantir una societat 
de progrés, amb justícia social i igualtat d’oportunitats. Però 
malauradament el que en molts casos estan vivint per part 
de les administracions són retallades de sou, saturació dels 
serveis per sobrecàrrega de treball i manca de les inversions 
necessàries. Tots aquests sectors, i altres -com una veritable 
funció pública de protecció del dret a l’habitatge-, són les 
eines que hem de protegir per poder garantir el progrés i la 
cohesió social de la gent treballadora de ciutats com Cornellà. 

En aquesta línia, també aquest mes, hem traslladat a 
l’equip de govern municipal la preocupació d’alguns 
ciutadans i ciutadanes precisament amb la saturació 
del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç (CDIAP). Hem instat l’ajuntament a revisar 
la situació de volum de treball i de contractació per 
avaluar si cal modificar l’assignació pressupostària que 
actualment té aquest centre al pressupost municipal. 

Per últim, des d’aquest grup municipal celebrem que 
s’hagi constituït “el Comú de Cornellà”, l’organització local 
de Catalunya en Comú a la nostra ciutat. Tant de bo en 
els pròxims dies aquesta nova organització sigui capaç 
d’articular a la nostra ciutat una proposta programàtica 
i de candidatura que representi la unitat de les forces 
transformadores pel bé comú, com s’ha fet a ciutats com 
Barcelona o en processos electorals autonòmics i generals. 

MANUEL CASADO
Grup Municipal
del PP

GRACIAS

ARNAU FUNES
Grup Municipal
ICV-EUiA-EP-E

PROTEGIR ELS SERVEIS PÚBLICS, 
GARANTIR DRETS DE CIUTADANIA
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Durant els dies previs a la presentació d’aquest article, són 
múltiples les violències vers les dones que hem vist als mitjans 
de comunicació: una noia decapitada per la seva parella a Reus, 
una noia agredida sexualment per un grup d’homes a Sabadell, 
una noia agredida sexualment a una discoteca a Sant Cugat, 
una dona llençada escales avall per la seva parella que quedava 
ferida molt greu a Torrevieja, una dona agredida i violada per 
la seva parella a Múrcia, una altra dona assassinada a Tenerife… 
Podríem continuar citant violències que les dones d’aquest 
país pateixen. Aquestes però, són només les que mostren els 
mitjans perquè d’una forma o altra han estat denunciades. 
Quantes més queden amagades perquè no es denuncien ? 
Aquest 2019 les agressions sexuals i els assassinats de dones 
víctimes de la violència masclista continuen sense fre i sense 
resposta contundent. Durant l’any 2018, a l’estat espanyol, 
noranta set dones van ser assassinades, entre elles vuit nenes. 

Les violències vers les dones són múltiples i transversals a 
tots els àmbits de la vida, i aquesta societat patriarcal està 
perfectament estructurada perquè tot continuï com està.

La bretxa salarial entre homes i dones és aproximadament 
d’un catorze per cent a l’estat espanyol. En termes genèrics, 
les dones han treballat gratis els darrers dos mesos del 2018. 
Dins d’aquesta discriminació salarial, trobem com una de cada 
quatre dones cobra menys de 850 euros al mes. Les dones 
treballen més a temps parcial que els homes per poder dedicar 
el seu temps a altres activitats com les cures familiars i les 
activitats de la llar: una de cada tres dones redueixen la seva 
jornada laboral, mentre que els homes ho fan en nombre d’un 
cada deu. Segons dades estadístiques els homes treballadors 
dediquen setmanalment nou hores a activitats de la llar o 
les cures familiars no remunerades, mentre que les dones hi 
dediquen vint-i-dos. El famós sostre de vidre fa que només sis 
de cada cent consellers delegats de les empreses siguin dones. 

Tenim unes estructures d’estat i unes lleis que perpetuen 
aquestes violències i protegeixen els agressors. Com pot ser que 
tinguem violadors amb condemnes fermes al carrer? Com pot 
ser que es normalitzin comportaments masclistes als mitjans 
de comunicació, a la publicitat o a la vida quotidiana? Tot i el 
colpidor d’aquestes dades, trobem partits feixistes que neguen 
aquesta realitat, i d’altres com el Partit Popular o Ciutadans que 
els hi fan el joc a les institucions, afavorint aquesta realitat.

Queda poc pel dia 8 de març. Els moviments feministes preparen 
grans mobilitzacions arreu. Esperem que tots els sectors de la 
societat estiguin a l’alçada d’aquesta lluita, i que el dia 8 de març, 
tots i totes estiguem units per combatre aquesta xacra masclista, 
i per aconseguir la igualtat de drets i deures entre homes i dones. 

LA VIOLÈNCIA QUE NO S’ATURA…

DAVID GARCÍA
Grup Municipal
CEC

Cada mes cedemos esta columna a los movimientos en defensa 
de los derechos humanos, sociales o laborales. Este mes escriben 
este artículo Justo Rubio y Luis M. García Petit, activistas sociales 
contra los desahucios y en defensa de la vivienda pública: 

“El tema de la vivienda es una historia de precariedad, usura, 
estafa, injusticia, sufrimiento, inacción de las administraciones, 
incumplimiento de la Constitución y los acuerdos de 
derechos humanos y un largo etc. 

¿Acaso tiene relación directa con nuestro municipio? La 
respuesta es sí. El comité DESC (directrices europeas ONU de 
obligado cumplimiento) ordenó paralizar el desahucio a una 
familia monoparental, 3 menores, vulnerabilidad, enfermedad 
crónica grave y sin alternativa habitacional en Cornellá 
(trabajo encomiable que ha realizado la PAH de nuestra 
población). La jueza de Cornellá haciendo caso omiso de 
esta directriz, solo lo ha paralizado por 3 meses y continúa 
con el proceso de desahucio, olvidando que el art. 47 de la 
Constitución dice: “Todos los españoles tienen derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Uno de los casos 
más sangrantes, pero hay muchos más. 

La justicia en España ni está ni se la espera. Esta situación 
quedaría en parte paliada por la ILP 24/2015 o LEY VIVIENDA 
PAH que fueron impugnadas, hacían referencia a la emergencia 
habitacional y garantizaban “herramientas fundamentales 
para acabar con los desahucios y aumentar el parque de 
alquiler social”. Pero no es así, los bancos tras su mala gestión 
son rescatados, quedando la vivienda en manos de la 
banca (las familias se quedan sin casa pero con las deudas), 
posteriormente gracias al PP/PSOE entraron los fondos buitres. 
BLACK STONE, CERBERUS y BLACK ROCK son algunos de ellos. 
Compran viviendas a los bancos, por un 20% o 30% de su valor 
real. Los bancos crean FONDOS DE TITULIZACIÓN y el PP/
PSOE de turno permite la creación por parte de los bancos de 
las SOCIMIS (para dificultar el saber quién es el propietario real  
y contra quien defenderse), situación que se ve agravada por  
la reforma laboral que precariza el empleo existente (el 46%  
del salario se dedica a pagar las rentas inmobiliarias). 

Esos mismos buitres se ofrecen a ayuntamientos y 
administraciones para paliar la vulnerabilidad habitacional que 
ellos mismo crearon. La imposibilidad de pagar alquileres abusivos 
en Barcelona y poblaciones como Cornellá, está expulsando a 
familias, jóvenes y ancianos a buscar vivienda en poblaciones 
más lejanas. El alquiler se ha disparado un 54% en Barcelona. El 
“Libre mercado” no es más que la especulación con un bien de 1ª 
necesidad, la vivienda. La lucha está en que se conciba que poner 
orden no es legislar para los bancos, sino PARA LAS PERSONAS”. 

Artículo completo en FB y Twitter de Podemos Cornellá.

MARI CARMEN LÓPEZ 
Regidora no adscrita

LA UNIÓN HACE LA FUERZA, 
CONTIGO PODEMOS



INSCRIPCIONS OBERTES  
ALS CURSOS DEL CITILAB
El Citilab té obertes les inscripcions per a les formacions 
sobre robòtica i electrònica creativa amb Scratch per 
arduino i Programació de mòbils amb APPInventor. Per 
realitzar la inscripció s'ha d'enviar un correu electrònic 
a l'adreça inscripcio@e-citilab.eu. Les inscripcions 
es faran per ordre d'arribada dels correus rebuts.

ELS MÉS PETITS DE TOTS: AMB BOGERIA
Dins la petita peixera el peix vermell nedava fent 
voltes i més voltes. El gat es posava cada dia més a 
prop.… Vols saber què pot passar? Doncs esbrina-ho 
el 20 de febrer, a les 18 h, a la Biblioteca Central. 

MÉS QUE UN PLANETARI
El 17 de febrer (a les 11, a les 11.45 i a les 12.30 h) 
al Museu Palau Mercader es podrà participar en 
l'activitat "Més que un planetari. El cicle de l'aigua". 
Una activitats recomanada per a nens d'entre 3 i 
8 anys. Més informació a: www.cornella.cat

TALLER DE CARNESTOLTES
Us agrada disfressar-vos? Us convidem que escolliu 
un personatge, real o imaginari, per realitzar una 
màscara amb materials de reciclatge. Serà el 24 de 
febrer, a les 11 i a les 12 h al Museu Palau Mercader. Cal 
inscripció prèvia a museumercader@aj-cornella.cat

CLUB DE LECTURA EN FEMENÍ
La XBC organitza un club de lectura que tractarà obres 
escrites per dones amb una mirada femenina. Amb 
Ester Bueno com a conductora. La propera cita és el 20 
de febrer a les 19 h. Més informació a: www.cornella.cat 

VA DE CONTES… MONSTRUOSOS
Dimecres, 20 de febrer, a les 18 h, la biblioteca Marta 
Mata programa una tarda de contes per a nens i nenes 
a partir de 3 anys. La narradora Georgina Clotet ens 
aproparà als mons d'uns monstres molt especials.

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 'DONES: FICCIONS I REALITATS 
Del 24 de febrer al 14 d'abril es podrà veure al Museu 
Palau Mercader aquesta exposició articulada en tres 
estereotips audiovisuals, des de la postguerra fins a 
l'actualitat. La inauguració de la mostra serà el 24 de 
febrer, a les 12 h.

EXPOSICIÓ '1.000 I UNA NINEKES’
Del 15 de febrer al 10 de març es podrà veure al 
Castell de Cornellà el nou projecte Nineka impulsat 
per la cornellanenca María Rascon. Es tracta d'una 
iniciativa solidària per recaptar diners per a la 
investigació del càncer infantil que impulsa l'Obra 
Social de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Les Ninekes 
són fetes artesanalment per ciutadans i ciutadanes.

DISSABTES FAMILIARS: MAGIA 3.0
Funció de màgia que inclou nous recursos com 
tauletes, televisions i fins i tot un iphone de dos 
metres, creació d'un dels joves concursants 
de Got Talent. Serà el dissabte 23 de febrer, a 
les 12 h, a la biblioteca de Sant Ildefons.

FARMACIOLA D'HERBES A LA BIBLIOTECA
La biblioteca de Sant Ildefons organitza, el 28 de febrer, 
a partir de les 19 h, un taller per al públic jove i adult per 
conèixer les herbes i remeiers que no poden faltar a la 
nostra farmaciola natural.

25 ANIVERSARI DE L’AUDITORI
L'Auditori&Teatre celebra els seus 25 anys i conviden a 
viure una diada especial de portes obertes, el diumenge 3 
de març de 9.30 a 13.30 h. Només s’ha d’enviar un correu 
electrònic a adorado@procornella.cat amb les dades, (nom, 
cognoms, telèfon i email). En aquesta diada participarà en 
Joan Pera i d’altres artistes. El temps de visita per grup serà 
aproximadament de 3/4 d’hora (places limitades).

VINE A FER ESPORT SALUT!
Més de 200 activitats gratuïtes i saludables es 
programen cada quatrimestre a la ciutat per facilitar 
la pràctica esportiva als ciutadans i ciutadanes. Des 
d'activitats de baixa intensitat, com d’altres de dificultat 
mitjana, totes guiades per monitors especialitzats.  
Més informació: www.cornella.cat

FEBRER/MARÇ
http://agenda.cornella.cat
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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



Vine a l'escola 
pública  

a Cornellà

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

Disseny i creació:  
Salvador Salcedo Gutiérrez,  

grup B d’Educació Secundària  
Escola Virolai
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