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ESPAIS PER A COMPARTIR
I PER A AGRAIR
El Corpus, nuestra Fiesta Mayor, llegará este año junto
con el calor, las verbenas, la luz y los largos días de
verano. Nos llega una fiesta que se basa en participar,
tanto delante como detrás de los escenarios, en estar en
la fiesta y también en organizarla, en aportar propuestas
que sean lo más diversas posibles. Por eso, trabajan
intensamente en ella un montón de personas, entidades
y colectivos, que contribuyen cada uno con su parte de
implicación en hacerla mejor.
Gracias a todos ellos, nos encontraremos en las
calles y plazas, buscando cada uno su espacio y su
momento para compartir, con amistades, familiares,
vecinos y vecinas, los buenos momentos que la fiesta
de nuestra ciudad siempre nos deja en el recuerdo.
Permitidme el inciso, también: queremos que sean,
una vez más, unas fiestas igualitarias, para subrayar en
voz alta que Cornellà se compromete contra el sexismo
y la LGBTIfòbia. Y esto también lo conseguiremos a
través de la participación, el respeto y la pluralidad.
Dicho esto, el Corpus nos llega cuando acabamos
de cerrar un ciclo electoral intenso, en el que la alta
participación ha sido también la nota dominante. Una
garantía de que las instituciones reflejen de la mejor
manera posible las opiniones y los sentimientos de la
ciudadanía: de todas, de todos vosotros.
Agradecido, pues, por vuestro compromiso con la
democracia, por esta alta participación en Cornellà que
nos hace más plurales. Y dispuesto a seguir trabajando
con la mano extendida en los próximos años, escuchando
todas aquellas opiniones e ideas para la ciudad que partan
de la reflexión y del diálogo sincero, de la voluntad de
construir un futuro más justo y solidario.

L’alcalde
Antonio Balmón

El Corpus, la nostra Festa Major, arribarà aquest any
juntament amb la calor, les revetlles, la llum i els
llargs dies d’estiu. Ens arriba una festa que es basa a
participar, tant davant com darrere dels escenaris, a ser
a la festa i també a organitzar-la, a aportar propostes
que siguin el més diverses possibles. Per això, hi
treballen intensament un munt de persones, entitats i
col·lectius, que contribueixen cadascú amb la seva part
d’implicació en fer-la millor.
Gràcies a tots ells, ens retrobarem als carrers i
places, buscant cadascú el seu espai i el seu moment
per compartir, amb amistats, familiars, veïns i veïnes,
els bons moments que la festa de la nostra ciutat
sempre ens deixa al record.
Permeteu-me l’incís, també: volem que siguin, un
cop més, unes festes igualitàries, per subratllar en veu
alta que Cornellà es compromet contra el sexisme i la
LGBTIfòbia. I això també ho aconseguirem a través de la
participació, el respecte i la pluralitat.
Dit això, el Corpus ens arriba quan acabem de
tancar un cicle electoral intens, en què l’alta participació
ha estat també la nota dominant. Una garantia que les
institucions reflecteixin de la millor manera possible
les opinions i els sentiments de la ciutadania: de totes,
de tots vosaltres.
Agraït, doncs, pel vostre compromís amb la
democràcia, per aquesta alta participació a Cornellà,
que ens fa més plurals. I disposat a seguir treballant
amb la mà estesa en els propers anys, escoltant totes
aquelles opinions i idees per a la ciutat que parteixin de
la reflexió i del diàleg sincer, de la voluntat de construir
un futur més just i solidari.
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CON EL APOYO DEL 47,44% DE
LOS VOTOS, EL PSC GOBERNARÁ
LA CIUDAD
LA PARTICIPACIÓN ALCANZA EL 61%,
LA MEJOR CIFRA DESDE 1987 EN
UNAS ELECCIONES MUNICIPALES
Cornellà eligió el 26 de mayo el consistorio que
gobernará la ciudad durante los próximos cuatro
años. Las elecciones municipales registraron la
participación de 38.419 votantes, el 61,00%, que
supone la cifra más alta desde 1987, y un aumento
del 5% respecto de la anterior cita electoral, en 2015.
Cinco partidos estarán representados en el pleno
municipal durante el próximo mandato. El PSC obtiene
14 de los 25 concejales, y tendrá mayoría absoluta en

el consistorio. La lista socialista ha recibido 18.180 votos,
un 47,44% del total de papeletas válidas. En segundo
lugar se situó ERC, con 5.387 votos (14,06%), y pasa
de dos a cuatro representantes en el pleno. Ciutadans
repite con tres concejales gracias a sus 3.813
votantes (9,95% del total). Seguidamente, PODEMOS,
con 2.960 votos (7,72%), tendrá dos concejales; y
finalmente, En Comú Movem Cornellà-En Comú
Guanyem, también tendrá dos concejales gracias
al apoyo de 2.785 personas (7,27% de los votos).
El resto de listas no alcanzó el 5% necesario
para entrar en el consistorio: el PP (1.820 votos),
AECornellà-CUP (1.344 votos), Junts x Cornellà
(979 votos), Vox (804 votos) e Izquierda en positivo
(64 votos) completan la lista de diez candidaturas
presentes en las elecciones municipales.
La jornada de votación del 26 de mayo coincidió
también con las elecciones al Parlamento Europeo, y
transcurrió con total normalidad en toda la ciudad.

PARTICIPACIÓN ELECCIONES MUNICIPALES

56,45%
2015

61,00%

2019

Todos los datos
http://eleccions.cornella.cat
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RESULTADOS
ELECCIONES MUNICIPALES
PSC-CP

ERC

C's

Total de votos

PODEMOS

Otros

EC-MC-ECG

Composición del consistorio

Número de votos de cada partido

Número de concejales de cada partido

18.180
5.387

4
2

3.813
3

2.960
14

2.785

2

5.197

Barrio a barrio

Porcentaje de votos sobre el total de votos válidos
Almeda

Centre
FontsantaFatjó

La Gavarra

El Pedró

Riera
Sant
Ildefons

Cornellà

43,54%

39,19%

18,95%

50,92%

44,54%

48,14%

53,91%

47,44%

8,05% 6,65%

7,28% 6,50% 6,90%

22,21%

44,43%

10,83%

16,10%

11,63%

14,72%

16,50%

17,91%

12,83%

7,16% 7,77%

11,71%

9,72%

7,56% 7,52%

12,65%

9,93%

9,99%

8,80%

8,47% 8,29% 7,31%

6,36% 11,68%

14,06%

11,98%

9,95%

12,01%

11,30%

8,03% 6,71%

13,31%

7,72% 7,27%

13,56%
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PARTICIPACIÓ ALTA
A LES ELECCIONS GENERALS
Un total de 48.770 veïns i veïnes
de Cornellà van votar el diumenge
28 d'abril a les Eleccions Generals
per escollir els representants al
Congrés dels Diputats i al Senat
espanyols per als pròxims quatre
anys. Aquesta xifra representa una
participació del 77,94% a la nostra
ciutat, la més alta des de 2004. La
força més votada va ser el PSC-PSOE
amb el 36,21% dels vots, seguida
per En Comú Podem i Ciutadans.
Així mateix, coincidint amb
les eleccions municipals del 26
de maig, també es van realitzar
eleccions al Parlament Europeu. En
aquest cas, la participació va assolir
el rècord del 60,74%, i la llista més
votada va ser també el PSC-PSOE,
amb el 39,37% dels vots vàlids.
L’Ajuntament de Cornellà ofereix
a http://eleccions.cornella.cat
informació completa de tots els
processos electorals des de 1979,
ja siguin eleccions municipals,
autonòmiques, generals o europees,
desglossat per barris i districtes i
també per llistes electorals.

RESULTATS SENAT
Manuel Cruz (PSC) » 16.786 vots
Elia Tortolero (PSC) » 16.186 vots
Carles Martí (PSC) » 15.693 vots
Noelia Bail (ECP) » 9.404 vots
Joan Comorera (ECP) » 7.862 vots
Raül Romeva (ERC-Sobiranistes) » 7.701 vots
La resta de candidats van rebre per
sota del 5% dels vots a Cornellà.

RESULTATS EUROPEES
PSC-PSOE » 14.966 vots (39,37%)
ERC-ARA REPÚBLIQUES » 5.514 vots (14,50%)
CeC-PODEMOS » 5.468 (14,38%)
CIUTADANS » 3.997 vots (10,51%)
JxCAT-JUNTS » 3.404 vots (8,95%)
PP » 2.351 vots (6,18%)
VOX » 868 vots (2,28%)
PACMA » 545 (1,43%)
La resta de llistes van rebre per sota
de l’1% dels vots a Cornellà.

RESULTATS CONGRÉS

PARTICIPACIÓ ELECCIONS AL CONGRÉS

PSC-PSOE » 17.570 vots (36,21%)
EN COMÚ PODEM » 10.286 vots (21,2%)
CIUTADANS » 6.792 (14%)
ERC » 6.077 vots (12,52%)

68,39%
2016

77,94%

PP » 2.793 vots (5,76%)
VOX » 1.843 vots (3,8%)
JxCAT-JUNTS » 1.372 vots (2,83%)
PACMA » 723 (1,49%)
FRONT REPUBLICÀ » 566 vots (1,17%)
La resta de llistes van rebre per sota
de l’1% dels vots a Cornellà.

2019
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EQUIPOS DE
EDUCADORES
INFORMAN SOBRE
CIVISMO
“Cornellà pel Civisme” tiene el objetivo de sensibilizar y concienciar
a la ciudadanía de la importancia del mantenimiento y respeto
del entorno urbano. Desde este mes de junio, y hasta finales de
septiembre, diversos equipos de educadores cívicos recorren
calles y plazas de la ciudad informando sobre la campaña.
Los educadores cívicos se organizan por grupos de dos y tres,
y hacen diversos recorridos por todos los barrios de Cornellà de
9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 h. Su labor es principalmente informativa y preventiva, en alerta por si detectan
actuaciones contrarias a las ordenanzas de convivencia, en
especial en temas de tenencia responsable de perros, gestión
de residuos domésticos, mal uso del mobiliario urbano, juegos
de pelota en las plazas y parques… o recordar a los más jóvenes
que pueden hacer uso de los patios de las escuelas abiertos
para practicar actividades deportivas durante las vacaciones
escolares. Parte del personal que forma los equipos ha sido
contratado a través de los Planes de Empleo municipales.

HORARIOS PARA TIRAR LA BASURA
Cumplir los horarios establecidos para tirar los diferentes tipos
de basura es importante para mantener en buenas condiciones
de limpieza y salubridad la ciudad. Especialmente en verano,
evitaremos molestias y malos olores.
Residuos urbanos (rechazo):
Residuos orgánicos:
Vidrio:

de 20 a 07 h

de 08 a 21.30 h

Cartón y papel:
Envases:

de 20 a 21.30 h

de 00 a 24 h

de 00 a 24 h

Muebles y voluminosos:

de 20 a 21.30 h

CINCO
PATIOS
ESCOLARES
ABIERTOS
ESTE VERANO
Hasta cinco patios escolares estarán
abiertos cada tarde, cuando acabe el curso
escolar, para ofrecer un espacio seguro
y adecuado a los menores para jugar y
hacer deporte. Será en las escuelas Sant
Ildefons, Ignasi Iglesias, Montserrat, Suris
y Abat Oliba. Abren de lunes a domingo
de 17.00 a 20.30 horas, del 25 de junio al
10 de septiembre, excepto las semanas
del 5 al 18 de agosto (ambos incluidos)
en que permanecerán cerrados.
El departamento municipal de Deportes
contrata a monitores deportivos para
dinamizar la actividad en los patios,
fomentando los valores educativos a través
del juego. La medida, en colaboración
con Guardia Urbana y el departamento de
Políticas de Integración y Mediación, se
incluye en la campaña Cornellà pel Civisme,
para hacer compatible que los menores
hagan deporte y que la ciudadanía disfrute
con tranquilidad de plazas y espacios
comunes durante los meses de calor.
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NUEVAS ACTUACIONES VINCULADAS
AL PROYECTO CORNELLÀ NATURA
Enmarcados en el proyecto estratégico Cornellà Natura, en las últimas
semanas diversas obras en viales de la ciudad se encuentran en distintas
fases destinadas a mejorar y renovar el espacio público de Cornellà.

MEDIANA ARBOLADA
EN LA CTRA. DEL PRAT
En el mes de abril finalizaron las obras de la carretera del
Prat, que permite enlazar este vial con la avenida Baix
Llobregat y el parque de la Ribera, dos ejes centrales
del proyecto Cornellà Natura.
La acera más próxima a las viviendas es más
amplia y cómoda. Se ha mejorado el alcantarillado
y el sistema de riego. También se ha creado una
nueva mediana con árboles de diversas especies y
vegetación arbustiva, que actuarán como elemento
separador entre las viviendas y el polígono industrial.
La actuación, con un presupuesto de 624.000 euros,
ha afectado a un tramo de 280 metros de longitud.

RESTRICCIONES CADA FIN DE SEMANA
PARA PACIFICAR EL TRÁFICO
El tramo inicial de la carretera del Prat está ahora
restringido a vehículos de los vecinos y comerciantes
autorizados cada fin de semana, desde las 20 horas
del viernes, para pacificar el tráfico en la zona. El corte
afecta al tramo entre passeig dels Ferrocarrils y calle
Francesc Layret, controlado por una cámara situada en
la rotonda del passeig dels Ferrocarrils.
Las obras de remodelación del sector ya se han
realizado con el objetivo, enmarcado en el proyecto
Cornellà Natura, de pacificar el tráfico y ofrecer un
entorno más amable a los vecinos del barrio Riera.
ACCESO RESTRINGIDO:
Viernes: 20.00 - 24.00 h
Sábado: 00.00 - 24.00 h
Domingo / festivo: 00.00 - 24.00 h
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UNA NOVA ACTUACIÓ
EN MARXA A LA GAVARRA
Als carrers d’Urgell i de l’Empordà, l’actuació consisteix
a reordenar els dos carrers per facilitar els itineraris
per a vianants i revitalitzar els espais de convivència
al barri. Les dues calçades es reduiran i s’ampliaran
les voreres, tot i mantenint les zones d’aparcament
d’ambdós carrers. Al carrer d’Urgell, a més, s’eliminaran
les escales i es millorarà l’accés a la plaça de Tàrrega
pels laterals. I al carrer de l’Empordà, s’habilita un carril
de cohabitació amb la bicicleta, que arribarà fins al
carril bici de l’Av. de Salvador Allende.

CORNELLÀ RECIBE EL
'PREMIO CIUDAD SOSTENIBLE'
El Ayuntamiento de Cornellà ha recibido uno de
los Premios Ciudad Sostenible otorgados por la
Fundación Fórum Ambiental, con el apoyo del
Ministerio de Transición Ecológica y la colaboración
de Ecoembes, como reconocimiento a los municipios
y entes locales que han apostado por proyectos y
actuaciones dirigidas a potenciar la sostenibilidad.
Cornellà ha sido el ganador ex aequo en la categoría
de Educación Ambiental por el proyecto "Escuelas
y entorno, diez años de trabajo en red" con la Xarxa
d'Escoles per a la Sostenibilitat de Cornellà (XESCO)
de la que forman parte 18 centros educativos.

ESCOCELLS POÈTICS

www.premiociudadsostenible.com

Cornellà ha estrenat escocells poètics. Els
escocells són els espais on es planten els
arbres al carrer, i onze d’aquests, distribuïts
pels diferents barris, s’han decorat amb petits
jardins urbans i amb unes tanques on es
poden llegir fragments de poesia i versos
d’autors de referència o vinculats a la ciutat.
Els onze escocells poètics formen
part dels projectes Cornellà Natura i
Cornellà, Ciutat de la Lectura. Entre els
seus objectius es troba la millora de
l’espai públic, augmentar la biodiversitat
del municipi i fomentar les pràctiques de
jardineria urbana. Cal destacar també que
al barri de Sant Ildefons s’han plantat amb
l’ajuda de l’alumnat dels instituts Cornellà
i Maria Aurèlia Capmany.
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CUIDADORES I CUIDADORS
A DOMICILI

Nivell de satisfacció
usuaris Fundació:

9,45 pts

La Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents
ha posat en marxa un servei per posar en contacte
famílies amb persones grans que requereixen
atencions a domicili, amb les persones que poden
contractar com a cuidadors i cuidadores.
Aquesta “agència de col·locació” de la Fundació té,
així, un doble vessant: per un cantó ajuda les famílies
a contractar cuidadores i cuidadors de confiança, per
atendre les necessitats de la gent gran al seu domicili,
i, d’acord amb cada cas en particular, horaris parcials,
dies o nits, caps de setmana… i vetlla també pels tràmits
administratius requerits, quant a contractació, quotes de la
Seguretat Social, etc., segons el règim especial de la llar.
Així mateix, els professionals d’aquest sector
poden formar part dels candidats que la Fundació
ofereixi, amb la seguretat que les condicions
pactades siguin justes i tinguin totes les garanties.

INFORMACIÓ
93 375 00 10 de 00 a 24 h
http://fundependents.wixsite.com/dependents/agencia

VOTA LOS
PROYECTOS
QUE QUIERES
PARA TU CIUDAD
Entre el 17 de junio y el 15 de julio se abre el período
para votar alguna de las propuestas presentadas
este año para incluir en los Presupuestos Participativos, para que se hagan realidad en el año
2020. El Ayuntamiento de Cornellà destinará hasta
1,2 millones de euros del próximo presupuesto
municipal a las propuestas más votadas, una parte
para actuaciones en los barrios, y el resto para otras
que tengan beneficios para el conjunto de la ciudad.
Este año se han presentado 130 propuestas,
que durante las últimas semanas se están
analizando para poner a votación todas
aquellas que cumplan con los criterios de la
convocatoria. Las puedes consultar y votar en
http://pressupostosparticipatius.cornella.cat,
donde también verás un listado de los puntos
de apoyo digital y de recogida presencial de
votos que hay en toda la ciudad.

Este año se han presentado 130 propuestas
Número de propuestas por ámbito de actuación:
Almeda

14

La Gavarra

14

Centre

19

Riera

7

El Pedró

10

Sant Ildefons

18

Fontsanta-Fatjó

12

Cornellà (todo)

36
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FORMACIÓN SUPERIOR EN FEMINISMO
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
Entre el 1 y el 5 de julio el Citilab
Cornellà acoge la XII Universitat
d’estiu de les Dones. Una cita
organizada por el Ayuntamiento
de Cornellà y la Universidad
de Barcelona que ofrece
cuatro cursos integrados en el
programa oficial “Els Juliols” de
la UB, y certifican dos créditos
al alumnado que los supere.
La temática de estos cursos
siempre gira alrededor del
feminismo y de la perspectiva
de género en diferentes materias
de estudio, ámbito en el que la
UED ha sido pionera dentro de
la formación superior de nuestro
país. La matrícula está abierta a
cualquier persona y el CIRD facilita
becas al alumnado de Cornellà.

LES TARDES DE
LA UNIVERSITAT
Además de las clases durante la
mañana, el Citilab también acoge
actividades complementarias a
los cursos en el marco de “Les
tardes de la Universitat”. La obra
de teatro "Love is in the air", una
masterclass de yoga, el concierto
de soul de Monica Green o la
presentación del MAF - Mujeres
Alegres Festival son las propuestas.

XII
UNIVERSITAT
D’ESTIU DE
LES DONES
De l’1 al 5 de juliol
Citilab
(pl. Can Suris, s/n)

CURSOS
» #METOO: DE MOVIMIENTO
INÉDITO A DECENAS DE
DENUNCIAS COMPARTIDAS
» EL PENTAGRAMA MUDO:
COMPOSITORAS EN
LA HISTORIA
» CUERPOS IM-POSIBLES.
DESMONTANDO EL
IMAGINARIO SEXUAL
» MARKETING DE GÉNERO,
OTRO TIPO DE OPRESIÓN

*BECAS PARA

ALUMNADO
DE CORNELLÀ
DE LLOBREGAT
Hasta el 28 de junio
Centre d’Informació i
Recursos per a les Dones
(Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18)
Por las mañanas
934 742 841
ladona@aj-cornella.cat

www.ub.edu/estiudones
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INVERSIÓN DE 6 MILLONES
DE EUROS PARA RENOVAR Y
AMPLIAR LOS EQUIPAMIENTOS
DE SALUD EN LA CIUDAD
El Ayuntamiento ha
firmado un convenio
con la Conselleria de
Salud que contempla
actuaciones para el
periodo 2019-2021
El Ayuntamiento de Cornellà
ha firmado un convenio con el
Departamento de Salud de la
Generalitat y el Servei Català de
la Salut (CatSalut) para desarrollar
actuaciones conjuntas de mejora
de la salud y el bienestar de la
ciudadanía. El acuerdo lo firmaron,
el 14 de febrero en el Castell de
Cornellà, la consellera de Salut de la
Generalitat, Alba Vergés, el director
del CatSalut, Adrià Comella y el
alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.

Este convenio contempla
el compromiso de trabajar
conjuntamente para optimizar
la calidad de los servicios y de la
atención sanitaria prestada en la
ciudad mediante la materialización
de un programa de actuaciones para
el periodo 2019-2021, incluyendo la
creación o renovación de tres grandes
equipamientos, que supondrá
una inversión de 5,9 millones de
euros, para dar respuesta a las nuevas
necesidades de la población.

El Ayuntamiento, según el texto
del convenio, se compromete
a poner a disposición del
CatSalut los espacios o terrenos
de su titularidad que permitan
materializar estos proyectos. El
alcalde Antonio Balmón remarcó
que el pacto “nos permite
consolidar dos servicios en
la ciudad, como son los de
urgencias y rehabilitación, y
también contribuye a mejorar
las condiciones de prestación de
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MEJORA DE LOS
EQUIPAMIENTOS
DE SALUD
En cuanto a la mejora de las
infraestructuras, para el período
2019-2021, el CatSalut incluirá
en el Plan de Ejecución de
Inversiones en Infraestructuras
Sanitarias un conjunto de
actuaciones con una inversión
estimada global de 5,9 M €:
• Adecuación como nuevo
Centro de Urgencias de
Atención Primaria de un local
de la avenida Salvador Allende,
junto a la estación de metro de
la Gavarra, y que sustituirá al
actual CUAP ubicado en el CAP
Sant Ildefons. Se estima una
inversión de 850.000 euros.
• Ampliación y adecuación del
servicio de rehabilitación del
CAP Sant Ildefons, una vez
liberado el espacio del CUAP
de este edificio. Se estima una
inversión de 600.000 euros.

El Pedró

EL PEDRÓ
Sant Ildefons

FONTSANTA
-FATJÓ
Fontsanta-Fatjó

Ignasi Iglesias

NOU CAP CORNELLÀ

CONSULTORI
FONTSANTA

EAP DOCTOR
MARTÍ I JULIÀ

SANT
ILDEFONS

(INCLOENT ASSIR CORNELLÀ)
LLOC PER DETERMINAR

Les Aigües

CAP SANT
ILDEFONS
AMPLIACIÓ
DEL SERVEI DE
REHABILITACIÓ

CAP CAN MORITZ

CASD FONTSANTA / CSMIJ CORNELLÀ
CSM ADULTS

LA GAVARRA

Gavarra

NOU CENTRE
D’URGÈNCIES
D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA
(CUAP)

Cornellà
Centre

CENTRE

Almeda

CAP DOCTOR
MARTÍ I JULIÀ

Cornellà Riera

RIERA

ALMEDA

CONSULTORI
ALMEDA
EAP DOCTOR
MARTÍ I JULIÀ

• Creación del nuevo CAP
Cornellà, que sustituirá al
situado actualmente en la calle
Bellaterra. El nuevo centro, con
una inversión de 4,5 millones de
euros, contará con los mismos
servicios que los actuales e

incluirá la ASSIR Cornellà
(servicio de Atención a la
Salud Sexual y Reproductiva),
que ahora se encuentra en
la calle Mn. Jaume Solé.

ATENCIÓN
ESPECIAL A LA
SALUD MENTAL

otros servicios más específicos,
como es el ASSIR o la atención a
la salud mental“, entre otros.

HACER FRENTE AL
IMPACTO DE LA CRISIS
Pero además, el Pacto recoge
acuerdos que van más allá de la
construcción de equipamientos
de salud en el municipio. En
este sentido, plantea tres ejes
vertebradores: impulsar sinergias
entre administraciones públicas en

el trabajo en red con el objetivo
de reducir las desigualdades en
salud por razones de género,
sociales y económicas; potenciar
la coordinación e integración
de la salud comunitaria que incluye
la salud mental y la atención
integrada social y sanitaria; y
mejorar la calidad y el confort
de los servicios sanitarios que
se prestan en el municipio.

A través del Convenio ambas
administraciones colaborarán
en impulsar una Mesa de Salud
Mental, para impulsar proyectos
de prevención y de participación
activa de personas afectadas por
enfermedades mentales y sus
familias, en especial un modelo
de atención comunitaria que
promueva su inserción laboral y
social. El Ayuntamiento priorizará
proyectos en este ámbito, como
ayudas de la Fundación Salud
Mental Catalunya, la Oficina
Técnica Laboral (con el apoyo
de la Diputación de Barcelona),
y a la Asociación de Familiares
de Enfermos de Salud Mental
de Cornellà, que gestiona el
Espacio 3 de la ciudad.
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’STREET ART’ EN CORNELLÀ,
MURALES QUE DAN VIDA A LA CIUDAD
En los últimos años Cornellà ha trabajado para
humanizar la ciudad y generar nuevas formas de ver
y entender los espacios públicos y los equipamientos.
Con este objetivo el Ayuntamiento se planteó, entre
otras actuaciones, la iniciativa de impulsar el arte en
la calle y en paralelo ‘colorear’ y dar nueva imagen a
diferentes espacios a través de proyectos comunitarios.
Para ponerlo en marcha contó con la colaboración de

artistas locales. Desde entonces, un total de 15 murales
se han integrado en las fachadas o paredes de diferentes
edificios, cada uno de ellos con un mensaje y con un
valor comunitario. En este número os mostramos una
ruta por estos grandes murales urbanos llenos de vida.
Cada uno de ellos tiene un significado. ¿Te apuntas
a visitarlos? Te invitamos a hacerlos interactivos y
virales mediante vuestras fotos en las redes sociales.

EL PEDRÓ

Ignasi Iglesias

FONTSANTA
-FATJÓ
1. Façana escola Sant Miquel. Ctra. Esplugues. FAC

7
9

Fontsanta-Fatjó

3
Cornellà
Centre
2. Murals Skate. C. Sevilla.
Contorno Urbano

Les Aigües

13
CENTRE

5. Mural Poètic. Ptge.
Federico García Lorca /
Pl. Antonio Machado. FAC
3. Pau i solidaritat. Pl. Antonio
Machado. Emak&Leim

Cornellà Riera

RIERA

4. Mural arbrat. Av. República Argentina / C. Bedoll. FAC
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13. Pas elevat RENFE.
Pl. de l’Estació. FAC
9. Seu de CCOO.
Ctra. d’Esplugues. FAC
7. Mural dels Castellers. Ctra.
d’Esplugues. Jordi Hill

El Pedró

16

1
2

4

Sant
Ildefons

5

6

SANT
ILDEFONS

8

10

LA GAVARRA

11

17

14. Estació d’Autobusos.
Pl. de la Llibertat. FAC

10. Residència Teresa Duran.
Av. Salvador Allende. FAC

11. Mural "Tejer, unir…”.
C. Anoia / C. Bonestar. Christian
Blanxer&Repo + Contorno Urbano

12
Gavarra
15. Auditori de Cornellà.
C. Albert Einstein. FAC

14
Almeda
8. Respecte. C. Mossèn Andreu.
Mural Participatiu Joves CRAJ
+ CSMIJ + Contorno Urbano

ALMEDA

15
6. Comunitat.
Pl. de Sant Ildefons.
Pilar Ruiz y Marta
Cárdenas / Textos: Irene
Funes y Ruth Román

16. Mural alumnes de l’institut
M. Aurèlia Capmany i la FAC.
C. Àlber / C. Avellaner. MAC+FAC
12. Esplai
La Gavina.
Av. Salvador
Allende. FAC

17. Mural alumnes de
l’institut M. Aurèlia
Capmany i la FAC.
Av. Sant Ildefons /
C. Avellaner. MAC+FAC
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CORPUS 2019:
CORNELLÀ ESTRENA
EL VERANO CON
SU FIESTA MAYOR
Llega el Corpus 2019, esta vez,
abriendo el verano! Desde el
sábado 15 de junio la ciudad se
llena de fiesta, aunque el grueso de
la programación se concentra entre el
jueves 20 (inicio oficial con el pregón
del Consell d’Infants y el Corndefoc)
hasta el domingo 23 de junio.
Encontraréis las principales citas
musicales en los conciertos gratuitos
de plaza Catalunya y del párking del
PELL: Macaco, Doctor Prats, Orquesta
Mondragón y Sweet California.
Pero la programación destaca por
su amplitud y por ofrecer todo tipo de
actividades en plazas y calles de todos
los barrios, con especial atención a las
familias. En el programa de actos que
se ha repartido por toda la ciudad y
las escuelas, las actividades familiares
están indicadas con un icono.
Siguen las propuestas con más
éxito como los togobanes de agua,
los DJ del Festival Lúppiter en el
PELL, o la fiesta Holi Dolly familiar.
Además, vuelve por segunda
vez el Concurso de Instagram,
con importantes premios (más
información en la página 18).
Y tomad nota: este año, el castillo
de fuegos artificiales y la Noche de
Luz y Selfies se trasladan al sábado
22 de junio, eso sí, en el lugar
habitual, junto a la Torre de la Miranda
en la avenida Salvador Allende.

JUEVES
20 DE JUNIO
Mercado Centre

Puntos lila en diferentes actos
reforzarán el compromiso
de Cornellà por unas fiestas
igualitarias y libres de sexismo

21.00 h

NOCHE DE TAPAS

VIERNES
21 DE JUNIO
Parque del Canal de la Infanta
17.30 h GRAN GIMCANA

FAMILIAR

Ayuntamiento de Cornellà
21.10 h ‘BALL DE L’ÀLIGA’

Y PREGÓN DE CORPUS

Calle Joan Fernández

21.30 h

CORNDEFOC 2019

FERIA DE IBÉRICOS
Y VINOS IBER&COR

18.00 h

Plaza del Pilar
20.00 h ‘TASTETS’
21.30 h MÚSICAS DEL

MUNDO CON LAS MIGAS
Escuela Mediterrània

22.00 h

ENVELAT DE CORPUS:
FESTIVAL CORNCANTA
Plaza de Sant Ildefons

23.30 h

BAILE DE FIESTA MAYOR
CON LA BANDA
DEL DRAC

Consulta todas las actividades en la agenda:
http://agenda.cornella.cat/Campanyes.aspx?campanya=19
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MÚSICA
EN EL CORPUS
VIERNES 21 DE JUNIO
Plaza de Catalunya

Multitud de
actividades familiares:
las encontrarás
señaladas con
un icono en los
programas impresos

SÁBADO
22 DE JUNIO
Calles Joan Fernández
y Mn. Jaume Soler 10.00 h

BAJADA CON TOBOGÁN
DE AGUA E HINCHABLES
Plaza del Pallars
13.00 h FIESTA DE LA ESPUMA
19.00 h CAROLINA NORIEGA:

‘SIN PELOS EN LA LENGUA’

Plaza de l’Església

18.30 h

POPULARI: CERCAVILA
DE CULTURA POPULAR
Y TRADICIONAL
Párking PELL
19.00 h HOLI

LA ORQUESTA
MONDRAGÓN
+ LAST MONKEY

Párking PELL

22.00 h

SWEET CALIFORNIA
+ GANADORES LA
VEU DE CORNELLÀ

DOMINGO
23 DE JUNIO
Plaza de l’Església

12.00 h

EXHIBICIÓN CASTELLERA
MINYONS DE TERRASSA,
CASTELLERS DE LA SAGRADA
FAMÍLIA Y CASTELLERS
DE CORNELLÀ

LA
DE CORNEL
SÁBADO 22 DE JUNIO
Plaza de
Catalunya
23.30 h

MACACO

DOLLY

FAMILIAR
22.30 h NOCHE JOVEN:
FESTIVAL LÚPPITER
TOUR 2019

22.00 h

Plaza de Sant Ildefons

19.00 h

HABANERAS Y
‘CREMAT DE ROM’ CON
SON DE L’HAVANA

DOMINGO 23 DE JUNIO
Plaza de Catalunya

Plaza Verge del Pilar

MAGIA CON
DAVIG EL MAGOW

20.00 h

Avenida Salvador Allende
21.30 h NOCHE DE LUZ

Y SELFIES #NITDELLUMS
Mirador Torre de
la Miranda 23.00 h

CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES

Este año, el castillo
de fuegos artificiales
será el sábado 22
a las 23.00 h

DOCTOR
PRATS
+ SENSE
NOM

19.00 h
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TÚ TAMBIÉN
PUEDES GANAR…
#CONCURSCORPUS2019
Este año vuelve el concurso de
Instagram “Festa Major CORPUS’19”
que organiza el Ayuntamiento de
Cornellà con la colaboración
de @lanegreta e Il·lògic Imatge.
El objetivo del concurso de
fotografías y vídeos hechos con
dispositivos móviles es el de compartir
nuestra fiesta, y la voluntad de que los
y las jóvenes compartan sus vivencias,
y participen activamente en darlas
a conocer. El tema del concurso
es "Corpus'19, la nostra festa".
Para participar debes tener al
menos 12 años de edad y publicar
el vídeo y/o fotografía en tu cuenta
de Instagram, la cual deberá ser
pública, etiquetar obligatoriamente
el vídeo con el siguiente hashtag:
#ConcursCorpus2019 y mencionar
en la descripción las cuentas de
Instagram de @culturacornella
y @queferacornella.
Sólo entran a concurso los
vídeos y fotografías publicados
en los perfiles. No entran a
concurso las "stories" ni "lives".

CONCURSO
DE INSTAGRAM
“CORPUS’19,
LA NOSTRA
FESTA”
Bases completas del concurso:
www.cornella.cat/ca/corpus.asp

PREMIOSSS…
Premio categoría de vídeo: Un móvil Xiaomi Mi A2
+ un abono doble para 4 espectáculos del programa
Cornellà Escena/Familia de la temporada otoño 2019.
Premio categoría de fotografía: Un móvil Xiaomi Mi A2
+ un abono doble para 4 espectáculos del programa
Cornellà Escena/Familia de la temporada otoño 2019.

COMPARTE TUS IMÁGENES
DEL CORPUS Y GANA
UN MÓVIL

Premio del público en la categoría conjunta de vídeo
y fotografía (1 ganador, el que tenga más likes):
Un SmartWatch Xiaomi amazfit bip + un abono
doble para 2 espectáculos del programa Cornellà
Escena/Familia de la temporada otoño 2019.
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VINT ANYS DE FIRA DE
LA SOLIDARITAT
El 29 de juny se celebrarà la XX Fira de la Solidaritat, que va néixer amb l’objectiu
de crear un espai de reflexió per apropar-nos a les diferents realitats que viuen
les persones arreu del món. Realitats plenes de desigualtats, dificultats d’accés a
aigua o menjar, conflictes armats o vulneració dels drets humans, entre d’altres.
El pròxim 29 de juny, a la plaça de Catalunya, des de les 11.30 hores podeu
participar d’aquests vint anys de Fira de Solidaritat. Vermut musical a les 12
hores, jocs infantils matí i tarda, mostra d’entitats dinamitzada a partir de les
18.30 h, concert per a tots els públics a partir de les 22 h, i tot,
durant tot el dia, acompanyat de la Cuina de la Diversitat.
Cada any la Fira es dedica a una causa concreta, i aquest 2019 és el Treball
Digne. Les entitats de cooperació local participen en una comissió per
poder organitzar aquesta Fira, definir la temàtica i establir la línia
de treball del cicle de solidaritat que tindrà lloc al novembre.
Aquestes entitats són presents a la Fira mostrant els seus projectes i quina
incidència ténen a les diferents comunitats, i quines són les realitats que combaten.

29 de juny
D’11.30 a 24.00 h
Plaça de Catalunya
Més informació:
puntvolisol@gmail.com
puntvoluntariatcornella

NITS INSÒMNIA DE PRIMAVERA-VERANO
Todavía quedan actividades
de la veintena de citas de la
programación primavera-verano de
Nits Insòmnia! El fin de semana del
28-29 de junio, una noche “sobre
ruedas” en el skate Park Cornellà
y una noche de circo en la plaza
de l’Església, y final con una noche
Coreana en el CC Sant Ildefons
y una sesión de videojuegos en
el Citilab, los días 5 y 6 de julio
respectivamente.
Nits Insòmnia es un programa de
ocio nocturno alternativo y saludable
dirigido a jóvenes de 16 a 35 años
en que las actividades de definen de

manera participativa con l@s Agents
Insòmnia, así como otros agentes
educativos y sociales de la ciudad.

nitsinsomnia

http://www.cornella.cat/es/NitsInsomnia.asp

RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN
EDUCATIVA PARA LA ESCOLA MONTSERRAT
La Fundació del Cercle d’Economia y la Obra Social de la Fundació
de La Caixa han distinguido a la Escola Montserrat del barrio de Sant
Ildefons como finalista del prestigioso premio Ensenyament a la
innovació educativa, en un acto celebrado el 6 de mayo en Barcelona.
La convocatoria reconoce el esfuerzo de centros públicos, concertados
y privados de toda Catalunya que desarrollan proyectos de innovación
educativa para mejorar el aprendizaje de los alumnos mediante el
uso de las nuevas tecnologías, así como metodologías de enseñanza
para adquirir habilidades competenciales orientadas a aprender a
pensar. La Escola Montserrat ha formado parte del proyecto Tándem
en colaboración con el IRB (Institut de Recerca de Barcelona).
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SI FA CALOR…
REFRESCA’T AMB
MÚSICA I LES
NITS D’ESTIU
L’estiu és aquí i ja hi són també les propostes musicals
i escèniques de les Nits d’Estiu 2019. La programació
s’allarga durant tot el mes de juliol a espais emblemàtics
de la nostra ciutat, com el Castell de Cornellà i el parc de
Can Mercader, entre d’altres. Aquí teniu una selecció de
les propostes de la primera quinzena de mes, i d’altres
cites que arriben amb la calor, com el St. Ildephon’s
Festival i les piscines d’estiu de la ciutat.
Si no et vols perdre cap activitat, subscriu-te al
butlletí Què Fer a Cornellà o descarrega’t l’APP gratuïta
al mòbil des d’aquest QR.

www.queferacornella.cat
ST. ILDEPHON’S FESTIVAL
El barri de Sant Ildefons va estrenar, l’estiu
passat, una nova proposta lúdica, cultural i
gastronòmica que aquest any tindrà dues
cites durant el mes de juliol. L’espai, el
mateix, el carrer de l’Avellaner, totalment
guarnit de festa i amb zones d’ombra, zones
per a menjar i per a infants, i un entorn el
màxim d’amable, familiar i proper.

 CARRER DE L’AVELLANER
DISSABTE 6
DE JULIOL 19.00 h
TEATRO SOBRE RUEDAS
Taller de circ, microteatre,
espectacle còmic i música
en directe, tot en un únic
espai sobre rodes.

DIVENDRES 12
DE JULIOL 19.30 h
STREET ILDEFONS
FESTIVAL!
Mostra d’artistes locals i tallers
de cultura urbana (hip hop,
grafits, vídeo jocs, música…) amb
l’actuació final de JazzWoman.

OBREN LES
PISCINES D’ESTIU
El lloc ideal per refrescar-se aquest estiu
tornen a ser les piscines de Cornellà. Ja és
oberta la del Complex aquàtic i esportiu Can
Mercader, i el dia 20 obre el Parc Esportiu
Llobregat. Ambdós equipaments funcionen
de dilluns a diumenge, de 10.30 a 19.30 hores,
i romandran oberts (excepte el divendres
de Corpus) fins a l’1 de setembre el PELL
i fins a l’11 de setembre el Complex Can
Mercader. Teniu moltes modalitats d’accés
per triar: entrada puntual, abonament de
temporada, abonament per a 10 o 20 usos,
per a una o dues instal·lacions i la modalitat
més econòmica, l’entrada d’horari reduït de
17 a 19.30 h, al preu de 2,05€ per persona.
Consulteu la normativa a la web del PELL.
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—NITS D’ESTIU 2019—
PARC DE
CAN MERCADER
DIVENDRES 28 DE JUNY
21.00 h

XEROOTS
22.00 h

MUYAYO RIF

EL CASTELL
DIVENDRES 28 DE JUNY
20.00 h

PRESENTACIÓ 5È FESTIVAL
DE CINEMA B-RETINA

22.00 h

ISABEL VINARDELL
& ISABELLE LAUDENBACH
Duo de veu
i guitarra.

La banda valenciana explota tot el
seu potencial amb un espectacle
de llums i soroll del bo.

DIMECRES 10 DE JULIOL
22.00 h

THE TEASERS (BLUES)
Trio que ens
transporta
als orígens
genuïns del
blues amb
l’encisadora
veu de Tina
Masawi.

DIVENDRES 12 DE JULIOL
21.00 h

EL GLOBO (POP-ROCK)
22.00 h

DANI
FLACO

Amb set discs
a les seves
espatlles,
Dani Flaco ens
convida a un
nou viatge.

DISSABTE 13 DE JULIOL
19.00 h

CAN MERCADER FESTIVAL
THY OMEN / WORTH / SCAPE
LAND / DAERIA / 11 BIS / JOLI
JOKER / SEEK 'M ALL / CRISIX

De Lee Unkrich
(EUA, 2017 /
Animació / En castellà / 109 minuts)

DIMECRES 10 DE JULIOL
22.00 h

CINEMA A LA FRESCA:
‘WONDER’

PLAÇA DE LA SARDANA

21.00 h

MAFALDA

22.00 h

CINEMA
A LA FRESCA:
‘COCO’

De Stephen Chbosky (EUA, 2017 /
Drama / En català / 113 minuts)

DIVENDRES 5 DE JULIOL
22.00 h

DIMECRES 3 DE JULIOL

20.00 h

DIJOUS 4 DE JULIOL

DECELERATRIX (FUNK/ROCK)

PLAÇA DE CATALUNYA

DISSABTE 29 DE JUNY
CONCERT D’ESTIU:
CORAL ÀURIA I COR
NOVA TARDOR

Fidels al seu estil, els de Cornellà
proposen un treball magnètic,
potent, enèrgic i glamurós.

ALTRES
EMPLAÇAMENTS

DISSABTE 13 DE JULIOL
22.00 h

NIT DE CONCERT
AMB LA PUÇA
Músics de la Bisbal d’Empordà
porten el Folk-Rock d’autor més
festiu per cantar i ballar.

DIJOUS 11 DE JULIOL
22.00 h

ÒPERA SECRETA
El bo i millor de la història de l’òpera
en un espectacle amb Joan Martínez
Colás (tenor) i Laia Camps (soprano).

DISSABTE 13 DE JULIOL
22.00 h

NITS DE L’AGRUPA:
VICTÒRIA QUINGLES (VEU)
I IGNASI CUSSÓ (GUITARRA)
Els èxits de la Cançó dels últims
40 anys en versió de la cantant
mallorquina Victòria Quingles.

PARC DEL CANAL
DE LA INFANTA
DISSABTE 6 DE JULIOL
20.00 h

PRESENTACIÓ JAZZ & BEER
Presentació del cartell del festival
Jazz & Beer 2019, amb
les actuacions
musicals de Benet
Palet Quartet i
Drop Collective.
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El Carnestoltes i totes
les comparses no falten
a la seva cita

Sensibilización
contra la LGBTIfobia

Un cercavila pel Centre per portar
la ‘Jordiada a peu de carrer’

Mes de maig
protagonitzat
pel 36è Festival
de Arte Flamenco

Cornellà Negra,
jornada de debat sobre
literatura policíaca

Visites guiades
amb motiu
dels 25 anys
de L’Auditori

Espectacular convocatòria al Flautegem Cornellà del 26 d’abril
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L’entorn del riu Llobregat, eix de la 6a Festa del Riu

El Palau Mercader fa un viatge
en el temps el Dia dels Museus

El Dia de la Dona Treballadora
creix amb el Festival de la
Igualtat
Metro, parcs i escenaris
s’omplen de dansa a la
Quinzena Metropolitana

Els millors
treballs de
recerca dels
estudiants de Cornellà

Experiència
artística de
Jordi Rocosa a
La Postindustrial
Zona Creativa
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PER MOLTS ANYS!
Cornellanenques que han celebrat el seu centenari en els darrers mesos:

María Teresa Dávila Polanco
(2/1/2019)

María Marín Tudó (12/3/2019)

Felisa Ibargüengoitia Uzabal

Josefa Muñoz Tetilla (12/5/2019)

(13/4/2109)

EDICTE:
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 5 d’octubre de 2017, es va publicar
íntegrament la modificació núm. 2 de la
Ordenança Municipal de Cementiris de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, pel que
respecta als articles 3, 11, 16, 19, 26, 30, 37, 41 i
53; la supressió dels articles 8, 9, 10, 22 i 25 de la
Disposició Transitòria Primera i la incorporació
d’una Disposició Final Única, aprovada inicialment
per acord plenari adoptat el dia 30 de maig de 2017.
La cual cosa es fa pública en compliment
del que disposa l’article 66.1 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Local,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny”.
Cornellà de Llobregat, 26 de febrer de 2018
EDICTE:
Decret d’Alcaldia núm. 1808/2019 de 28 d’abril.
Un cop celebrades les Eleccions Locals
convocades mitjançant Reial Decret 233/2015,
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament,
i dins de les mesures de configuració del nou
Cartipàs municipal, mitjançant Decret núm.
2798/2015, de 15 de juny, en la nova redacció
donada a aquest per Decret núm. 2802/2015, de
18 de juny, i amb les modificacions posteriors

mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3171/2015,
de 24 de juliol, Decret d’Alcaldia núm. 1698/2016 de
19 d’abril, Decret de l’Alcaldia núm. 3345/2017,
de 27 de juny, Decret d’Alcaldia núm. 6075/2017
de 20 de desembre i Decret d’Alcaldia núm.
1552/2018 de 13 d’abril, aquesta Alcaldia va
establir el règim general de delegacions de
les seves competències i atribucions a favor
dels diferents Regidors i Regidores d’aquesta
Corporació, delegant al Regidor, senyor
Manuel Ceballos Morillo, les competències
relatives a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Atès que al Ple ordinari que va tenir lloc el passat
dia 25 d’abril es va prendre raó de la renúncia
voluntària presentada pel senyor Manuel Ceballos
Morillo, Regidor pertanyent a la candidatura Partit
dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés (PSC-CP), amb efectes del proper dia
1 de maig, pel que resulta necessari establir els
mecanismes adients per a suplir aquesta vacant.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les
atribucions que legalment té conferides,
HA RESOLT
Primer.- Modificar el règim de delegacions de
competències d’aquesta Alcaldia en relació amb
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, efectuat mitjançant
Decret d’Alcaldia núm. 1698/2016, de 19 d’abril,
posteriorment modificat pel Decret d’Alcaldia núm.
3345/2017, de 27 de juny, Decret d’Alcaldia núm.
6075/2017, de 20 de desembre i Decret d’Alcaldia
núm. 1552/2018, de 13 d’abril, a comptar del
proper dia 1 de maig de 2019.
Segon.- Establir que a comptar d’aquesta data,
la delegació de competències efectuada en
els referits decrets a favor del senyor Manuel
Ceballos Morillo recaurà en el Regidor d’aquest

Ajuntament, senyor Sergio Fernández Mesa,
que actuarà amb la doble condició de Regidor
delegat de l’Àrea d’Economia i Governança,
per una part, i de Regidor delegat del d’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, per l’altre.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí
Oficial de la Província, al Butlletí d’Informació
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament,
en compliment del que disposa l’article 178 del
ROM, en concordança amb l’article 44.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals i difondre-la, en compliment del Principi
de Transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada i permanent en la Seu electrònica
municipal, en compliment del que disposen
els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de
9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
Quart.- Comunicar aquesta resolució als Regidors
afectats i als Caps dels Serveis Municipals
corresponents, pel seu coneixement i efectes,
entenent-se acceptades aquestes delegacions de
competències de forma tàcita, si dintre del termini
de les 24 hores següents a la seva efectivitat no es
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
Cinquè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució
en la sessió extraordinària que es convoqui
per donar compliment al que preveu l'article
23.7 del ROM, en concordança amb l’article 38
del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Cornellà de Llobregat, 9 de maig de 2019
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LA FESTA DE L'ESPORT PREMIA
LA LABOR SOCIAL DE LAS
ENTIDADES DEPORTIVAS

Puedes consultarlos todos en
http://www.cornella.cat/ca/Esports.asp
El pasado 31 de mayo la Festa de l’Esport sirvió para
hacer un homenaje cálido y un reconocimiento explícito
a todas aquellas personas que hacen posible el día a día
de las entidades y clubes deportivos de la ciudad.
Más de 30 premios por parte de las entidades,
más los premios especiales que en esta ocasión
correspondieron al exfutbolista Dani Solsona (Premio
Ciutat de Cornellà de l’Esport), Mercè Pradas y Montserrat

Poch (Premio Dona i Esport), David Calvo (Premio
Trajectòria Esportiva) o el Club Handbol Ràpid Cornellà
(Premio Valors Esportius, Joc Net i Verd Play).
También fueron reconodios el programa
Teledeporte de TVE, David Valero (Tasca Social de
l’Esport), Aurelio Ferri (Promoció Esportiva), y dos
menciones especiales, a Miguel Jurado (Forjador de
l’Esport) y Gregorio Olivares, a título póstumo.

#PELS VALENTS, ACCIÓ SOLIDÀRIA
DE LA GUÀRDIA URBANA I L’ESPANYOL
El camp de futbol de FontsantaFatjó va acollir el 18 de maig un
partit entre els veterans del RCD
Espanyol i l’equip de futbol de la
Guàrdia Urbana de Cornellà. L’acte
s’emmarcava en les accions de
col·laboració que la policia local
porta a terme per donar suport a
la construcció del SJD Pediatric
Cancer Center Barcelona.
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JUNY/JULIOL
http://agenda.cornella.cat

CIUTAT CRUÏLLA: CORNELLÀ I
EL CONCEPTE DE FEMINITAT
Daniel Ramos, Marta Rosell, Rubén Suárez, Eva Rodríguez i
Cristian Pujante són els joves artistes i creadors de la ciutat
que participen en Ciutat Cruïlla 2019, mostra que organitza
l’Ajuntament de Cornellà. Fins al 28 de juliol, tots els dies excepte
el dissabte, teniu l’oportunitat de veure aquesta exposició
col·lectiva al Castell de Cornellà, on des de diferents llenguatges
i tècniques els cinc artistes fan una reflexió sobre el concepte de
feminitat inscrit en el fet urbà i la mateixa ciutat de Cornellà.

FOTO: XAVIER ARESTÉ

EL PATRIMONI HISTÒRIC DE LA CIUTAT,
AL 25È ANIVERSARI DE L’AVENÇ

El Museu Palau Mercader acull una exposició commemorativa
del 25è aniversari de l’entitat L’Avenç de Cornellà, dirigida a
tots els públics, en què es presenta una mostra fotogràfica
dels elements protegits al Catàleg del Patrimoni Històric,
Artístic i Arquitectònic de la nostra ciutat. L’exposició fa
un repàs a la situació actual d’aquests elements i la seva
evolució en els darrers anys. Es completarà amb un taller
familiar que tindrà lloc el diumenge 30 de juny, a les 11 hores,
i amb una visita guiada especial el proper 14 de juliol.

PARTICIPA EN EL 35È
CONCURS DE CÒMICS
‘CIUTAT DE CORNELLÀ’
Fins al 28 de juny és oberta la convocatòria del
35è Concurs de Còmics "Ciutat de Cornellà".
Hi poden participar joves d'entre 12 i 16 anys,
a la categoria júnior, i fins als 30 anys, a la
categoria sènior. El tema i la tècnica són lliures,
tot i que els personatges han de ser de creació
pròpia i inèdits. Hi ha diferents premis en
metàl·lic i lots de llibres a totes les categories,
i les millors obres participaran a una exposició
al Castell el proper mes de novembre.
Podeu consultar més informació a
www.cornella.cat/ca/Comics.asp

AULES D’ESTUDI
FINS AL 30 DE JUNY
Les aules d’estudi de la ciutat seran obertes
per acollir els estudiants que volen preparar
els exàmens finals. Fins al proper 30 de
juny, la biblioteca Marta Mata i el CC Joan
N. García-Nieto obren divendres, dissabte
i diumenge, mentre que la biblioteca de
Sant Ildefons només obre els caps de
setmana. Els dies 21 i 23 de juny romandran
tancades. Recordeu que el Citilab manté
la seva aula d’estudi oberta tot l’any,
cada dia, de dilluns a diumenge, inclosos
els festius, i les 24 hores. Totes tenen
accés a Wi-Fi. Per a més informació us
podeu adreçar a trailer@aj-cornella.cat
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BREUS

DIARI

ASSESSORAMENT EN
REPARACIÓ DE BICICLETES

EL VERITABLE SABOR
DE ‘LA BELLA ITÀLIA’

Porta la teva bicicleta i posa-la a punt
o fes les reparacions necessàries amb
l'ajuda d'un tècnic especialista que
t'assessorarà. Al quiosc d’informació
mediambiental La Re-parada, situat
al carrer Catalans 70, el dimarts
18 de juny de 17 a 19.30 h.

La veu evocadora i única de l'italià
Stefano Riva porta el veritable sabor de
"La Bella Itàlia" a l’Orfeó Catalònia, el
dissabte 6 de juliol a les 22 hores, amb
cançons que evoquen l’època de la Dolce
Vita, les tardes caloroses de Napoli o el
bulliciós ambient d’una trattoria romana.

JUGATECAMBIENTAL:
DE GOTA EN GOTA

CICLISME EN FAMÍLIA
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Activitat que consisteix en un joc
de simulació on els participants han
de fer diverses activitats quotidianes
relacionades amb l’aigua. L’objectiu
és aconseguir gastar menys aigua.
Al parc del Canal de la Infanta, el 21
de juny, entre 11.30 i 13.30 hores.

LA PLAYLIST DELS COMTES
DE BELL-LLOC
Dos experts en música ofereixen una
xerrada sobre el funcionament de la
pianola i els gustos musicals dels últims
comtes de Bell-lloc que van viure al
Palau Mercader. Dimecres 26 de juny a
les 18.30 hores. Inscripcions al correu
museumercader@aj-cornella.cat

TRIATLÓ POPULAR
El Club Triatló Cornellà organitza una
cita popular a la piscina de Can Millars.
Serà el dissabte 29 de juny entre les 18
i les 21 hores. Informeu-vos a la web
del club: https://triatlocornella.com/

LUDOTECA AL CARRER
DE L’AVET
Cada diumenge, fins al 7 de juliol, l’antic
quiosc de premsa situat a la cantonada
dels carrers de l’Avet i de l’Avellaner es
destina a lleure infantil, convertint-se
en una ludoteca, i els nens i les
nenes que s'apropin a la plaça poden
gaudir d'una estona per jugar. Bitlles
gegants, joc de memòria gegant, joc
del paracaigudes… De 10 a 13 hores.

EL PALAU MERCADER DURANT
LA GUERRA CIVIL
A partir del 7 de juliol el Museu Palau
Mercader acull una exposició dedicada
a com va sobreviure el mateix Palau
durant la Guerra Civil espanyola, la
defensa que en van fer veïns del
municipi i el seu ús durant la contesa.
Diumenges i festius de 10 a 14 hores.

El diumenge 14 de juliol té lloc una
nova trobada de ciclisme familiar que
portarà als participants fins a la Colònia
Güell. La sortida és a les 10 hores des
de l’inici de la passarel·la d’accés al riu,
al carrer de la Verge de Montserrat.
Activitat gratuïta. Inscriviu-vos a
http://ajuntament.cornella.cat/
inscripcions

PLANETARI PER EXPLORAR
EL FONS MARÍ
Al Museu Palau Mercader té lloc una
activitat, recomanada per a infants de
3 a 8 anys, en què un planetari ens
portarà a les profunditats del mar per
descobrir la seva fauna. Tres sessions el
matí del diumenge 14 de juliol. Inscripció
prèvia a museumercader@aj-cornella.cat

CONCURS LITERARI
PER A DONES
És oberta fins al 30 de setembre la
convocatòria per participar en el XXIV
Concurs Literari per a Dones Àrtemis.
Es valorarà la creació literària, imaginativa
i innovadora. Els treballs s’han d’enviar
a l’apartat de correus 160, de Cornellà
de Llobregat. Més informació al
correu donesartemis@gmail.com

MERCAT DE PAGÈS
DE CORNELLÀ
El Mercat de Pagès és un espai de
trobada entre els pagesos del Parc Agrari
del Baix Llobregat i els consumidors,
que ofereix la possibilitat de comprar
directament a pagès fruites i hortalisses
de proximitat. Cada diumenge al parc
de Can Mercader, de 10 a 14 hores.

Va de contes: el Sr.
Trap a la BCC
18/06/2019

Xerrada sobre les
Columnes de Cornellà
19/06/2019

Entrenament
Corresolidaris
(tots els nivells)
19/06/2019

VI Campionat de
Dòmino Interresidències
20/06/2019

Pregó de Festa Major
23/06/2019

Revetlla a la Festa Galega
25/06/2019

Planta flors
comestibles a la BCC
25/06/2019

BSI: Sandra Uve dibuixa
25 dones inventores
25/06/2019

Inici campus
d’estiu al PELL
28/06/2019

Final exposició
‘The Backway’ a la BSI
28/06/2019

Nit de rodes a l’Skate Park
29/06/2019

Festa del Solstici
30/06/2019

Itinerari històric ‘Cada
pedra al seu temps’
04/07/2019

Monica Green
a la UED’19
05/07/2019

Nit coreana a
Nits Insòmnia
07/07/2019

XXIV TROBADA DE GEGANTS
El dissabte 15 de juny té lloc la XXIV
Trobada de Gegants del Corpus.
A les 17.00 h, recepció de colles a la
plaça de l’Església, i a les 18.30 h,
cercavila pel Centre fins al fi de
festa a la plaça de la Sardana.

Campanya solar:
informa’t amb l’AECC
14/07/2019

Ciclisme familiar

www.cornella.cat

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

