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DAVANT LA VIOLÈNCIA ENVERS
LES DONES, TOLERÀNCIA ZERO
Me permitiréis que vuelva a dedicar las líneas de esta
editorial a hablar de la responsabilidad y el enorme
compromiso que todos tenemos de garantizar la
libertad y la seguridad de las mujeres en el ámbito
público y privado. Y lo digo ahora que volveremos a
movilizarnos el 25 de noviembre contra la violencia
machista, pero lo diré cada día si hace falta, porque
para erradicarla definitivamente no basta de salir un día
a la calle, tenemos que trabajar diariamente, tenemos
que crear sinergias entre administraciones, entidades
y el conjunto de la sociedad, tenemos que actuar con
contundencia y hacer saber a las mujeres que no están
solas y que la lucha en silencio no es la solución.
La lucha por la igualdad y contra la violencia
machista es una cuestión que nos afecta a todos. A
Cornellà hace años que combatimos esta lacra social
con políticas activas y transversales que implican
muchos ámbitos, y con acciones de prevención y
sensibilización para modificar conductas sexistas.
Es imprescindible incidir más en la concienciación
ciudadana y, en concreto, en la educación de nuestros
niños y jóvenes, para poder establecer unos pilares sólidos
sobre los cuales construir un futuro de plena igualdad.
En este sentido quiero destacar la importante tarea de
prevención, detección y apoyo que llevan a cabo los y
las jóvenes de la XAJI en su entorno educativo. Se han
convertido en un referente entre la juventud de la ciudad.
Seguimos adelante, conscientes de que tenemos que sumar
esfuerzos para avanzar juntos, hombres y mujeres, en este
cambio de actitud para lograr una tolerancia cero con la
violencia hacia las mujeres, y construir el modelo de ciudad
que queremos: libre de machismo. No nos podemos parar.

L’alcalde
Antonio Balmón

Em permetreu que torni a dedicar les línies d’aquest
editorial a parlar de la responsabilitat i l’enorme
compromís que tots tenim de garantir la llibertat i la
seguretat de les dones en l’àmbit públic i privat. I ho dic
ara que tornarem a mobilitzar-nos el 25 de novembre
contra la violència masclista, però ho diré cada dia si cal,
perquè per erradicar-la definitivament no n’hi ha prou
de sortir un dia al carrer, hem de treballar diàriament,
hem de crear sinergies entre administracions, entitats i el
conjunt de la societat, hem d’actuar amb contundència
i fer saber a les dones que no estan soles i que la lluita
en silenci no és la solució.
La lluita per la igualtat i contra la violència masclista és
una qüestió que ens afecta a tots. A Cornellà fa anys
que combatem aquesta xacra social amb polítiques
actives i transversals que impliquen molts àmbits, i amb
accions de prevenció i sensibilització per modificar
conductes sexistes.
És imprescindible incidir més en la conscienciació
ciutadana i, en concret, en l’educació dels nostres infants
i joves, per tal de poder establir uns pilars sòlids sobre
els quals construir un futur de plena igualtat. En aquest
sentit vull destacar la important tasca de prevenció,
detecció i suport que duen a terme els nois i les noies de
la XAJI en el seu entorn educatiu. S’han convertit en un
referent entre el jovent de la ciutat.
Seguim endavant, conscients que hem de sumar
esforços per avançar plegats, homes i dones, en aquest
canvi d’actitud per tal d’arribar a una tolerància zero amb
la violència vers les dones i construir el model de ciutat
que volem: lliure de masclisme. No ens podem aturar.
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#igualtatcornella
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CORNELLÀ DIU PROU A LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
El passat 7 i 8 d’octubre, Cornellà va viure uns dies
de consternació i dol en conèixer la mort d’una
veïna per un cas de violència masclista, Cristina Ortiz
Lozano, assassinada presumptament a mans de la
seva exparella. L’Ajuntament va fer un comunicat en
senyal de rebuig davant qualsevol tipus de violència
masclista i com a mostra de solidaritat amb la família,
fent una crida a la conscienciació ciutadana.
La violència masclista, en qualsevol de les seves
formes (física, psicològica, sexual, econòmica entre
d’altres), representa un greu atemptat contra els drets
humans, la dignitat i la llibertat de les dones. En el
que portem d’any, el Centre d’Informació i Recursos
per a les Dones ha atès 299 dones per violència
masclista, de les quals 102 són casos nous del 2019.

En aquest context de sensibilització i denúncia,
diferents col·lectius, el Consell Municipal de la
Dona i l’Ajuntament de Cornellà han programat
una sèrie d’actes amb motiu del 25 de novembre,
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones. L’acte central serà la lectura del
manifest reivindicatiu, el divendres 22 de novembre,
a les 17.30 h, davant de l’Ajuntament, i comptarà
amb la participació de la Xarxa Activa de Joventut
per la Igualtat (XAJI) dels instituts de Cornellà, els
alumnes de primària de l’escola Antoni Gaudí i la
Plataforma Ciutadana Contra la Violència Masclista.

PROGRAMA D’ACTES DEL 25N
DIVENDRES 22 DE NOV.
COMMEMORACIÓ I
LECTURA DEL MANIFEST
DEL DIA INTERNACIONAL
DE L’ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES
Plaça de l’Església

17.30 h

DIUMENGE 24 DE NOV.
VII MARXA ‘EL BAIX
LLOBREGAT CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA’
Sortida: pl. de l’Església

10.30 h

DILLUNS 25 DE NOV.
CONFERÈNCIA SOBRE
CIBERVIOLÈNCIA
Castell de Cornellà

18.30 h

DIJOUS 28 DE NOV.
XERRADA-COL·LOQUI:
LITERATURA I VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
Castell de Cornellà

18.30 h

DIVENDRES 29 DE NOV.
ESPECTACLE DE DANSA
L’Auditori

19.30 h
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102 nous casos de violència
masclista a Cornellà
de gener fins ara

NO ESTÀS SOLA.
DEMANA AJUDA

PEDAGOGIA A LES AULES
PER PREVENIR ACTITUDS
MASCLISTES
Tots els centres d’educació secundària participen a
la Xarxa Activa de Joventut per a la Igualtat de Cornellà
(XAJI), una iniciativa conjunta amb la plataforma
contra les violències de gènere i les entitats que
formen part del programa Trenquem el Silenci.
Un centenar de nois i noies col·laboren voluntàriament fent d’enllaç amb el Centre de la Dona, per
tal d’oferir el màxim de suport als joves en cas de
conèixer o estar vivint situacions de violència.
Aquestes iniciatives es contemplen en el
III Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat, que
inclou entre els seus objectius reforçar la prevenció,
l’educació i la sensibilització sobre qualsevol
manifestació de violència envers les dones.

Des del consistori s’insisteix a fer saber a totes les
dones que estan vivint aquest tipus de situacions
que no estan soles, i que, davant de qualsevol indici
de violència, demanin ajuda. Des del CIRD s’ofereix
informació, orientació i una atenció integral, social,
jurídica i psicològica a les dones en situacions
de violència masclista, a més de tenir un protocol
d’actuació vigent des de l’any 2000 en coordinació
amb les forces de seguretat per actuar de forma
ràpida i segura. En el darrer any s’han ampliat
les hores d’atenció al Centre i una comissió
específica de professionals du a terme un seguiment
exhaustiu per preveure les situacions de més risc.

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

Descarrega l’APP
de Seguretat Ciutadana
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CORNELLÀ APRUEBA LA
ORDENANZA PARA RESTRINGIR
EL TRÁFICO Y SANCIONAR LOS
VEHÍCULOS MÁS CONTAMINANTES

En Cornellà, las restricciones
afectan la zona entre la
Ronda de Dalt y el límite del
municipio de L’Hospitalet, tal
y como indica el plano.

ZONA
DE BAJAS
EMISIONES
EN CORNELLÀ

alt

la Organización Mundial de la Salud,
que serían de un 30 y un 50%
respectivamente. Serán necesarias
otras actuaciones complementarias
como las que lleva a cabo desde
hace tiempo el consistorio
para cumplir estos objetivos, a
través del proyecto estratégico
Cornellà Natura: promoción
del uso del transporte público
y de la bicicleta, aparcamientos
Park&ride en las estaciones de
trenes, creación de zonas de
pacificación del tráfico como en
la carretera del Prat, conversión
de calles en zonas peatonales
y tramos cortados al tráfico los
“Domingos sin coche”, entre otros.
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Para mejorar la calidad del aire y
reducir las emisiones contaminantes,
el Ayuntamiento de Cornellà ha
aprobado la ordenanza municipal
que regulará la restricción de la
circulación y las sanciones a los
vehículos sin etiqueta ambiental
de la Dirección General de Tráfico
(DGT). La medida se lleva a cabo a
raíz de la entrada en vigor el 1 de
enero de 2020 de la Zona de Bajas
Emisiones Rondas de Barcelona
(ZBE) que engloba Barcelona,
l’Hospitalet de Llobregat y zonas
de otros municipios limítrofes con
las rondas, como Esplugues de
Llobregat, Cornellà de Llobregat
y Sant Adrià de Besòs. La Ronda
de Dalt y la del Litoral no estarían
dentro de la ZBE, por lo que se
podrá circular sin restricciones.
Con esta medida se espera
reducir en un 15% los niveles de
contaminación, pero aún estamos
lejos de cumplir con la normativa
europea y los valores que establece
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Los vehículos más antiguos
y contaminantes no podrán
circular los días laborables
de 07.00 a 20.00 h

A TENER EN CUENTA A PARTIR DEL 1 DE ENERO…
IDENTIFICAR LOS
VECHÍCULOS MENOS
CONTAMINANTES
Con el objetivo de discriminar
positivamente los vehículos
más respetuosos con el medio
ambiente, la DGT otorga cuatro
distintivos diferentes en función
del tipo de motor, combustible
y antigüedad del vehículo. Los
propietarios de los vehículos
más antiguos y contaminantes
no recibirán ningún distintivo
ambiental. La colocación del
distintivo NO es obligatoria, pero
es recomendable hacerlo.
Aquí encontraréis un
buscador de matrículas para
saber qué etiqueta ambiental le
corresponde a vuestro vehículo:
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/
distintivo-ambiental/index.shtml

La etiqueta se puede adquirir a
través de: las oficinas de Correos,
un gestor colegiado, o un taller
mecánico asociado al Gremio
de Talleres de Reparación de
Automóviles de Barcelona.

VEHÍCULOS AFECTADOS
POR LAS RESTRICCIONES

MECANISMOS DE
CONTROL Y SANCIONES

No podrán circular por la ZBE
los vehículos siguientes:
• Turismos de gasolina anteriores
a la norma Euro 3 matriculados
antes de enero del 2000.
• Diésel anteriores a Euro 4 matriculados antes de enero del 2006.
• Furgonetas anteriores a Euro 1
matriculadas antes del 1 de
octubre del 1994.
• Motocicletas y ciclomotores matriculados antes de enero del 2003
(anteriores a la normativa Euro 2).
Se establece una moratoria de un
año para autocares, furgonetas
y camiones de uso profesional.

La medida entrará en funcionamiento con carácter permanente
a partir del 1 de enero del 2020,
todos los días laborables, de 7.00
a 20.00 horas. La Guardia Urbana
controlará la circulación leyendo
las matrículas de los vehículos a
través de cámaras instaladas a las
entradas de la ZBE, y mediante
un coche con lector de matrículas
que circulará durante el horario
establecido. Las sanciones por las
infracciones a Cornellà podrán
ser de 100 a 500 euros (+30%
en caso de reincidencia).

BONIFICACIONES POR
DESGUAZAR TU VEHÍCULO
Ahora, por llevar tu vehículo al
desguace, si estás empadronado
en algún municipio del área
metropolitana, puedes beneficiarte
de la tarjeta T-verda equivalente
a tres años de transporte público
gratuito. Podéis solicitarla en:
https://www.amb.cat/web/amb/
seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/
targeta-t-verda/6546634/11696

Para mayor información: www.zbe.barcelona
Consultas: tel. 93 033 35 55 / mail ZBECornella@aj-cornella.cat
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Per a qualsevol dubte o consulta us podeu
adreçar a ocirculacio@aj-cornella.cat

ELS VIANANTS SÓN
LA PRIORITAT PER
ACONSEGUIR UNA
BONA CONVIVÈNCIA
Una de les prioritats de l’Ajuntament de Cornellà és
construir una ciutat més amable, sostenible i segura
per a les persones. Aquesta és la missió de la nova
Ordenança de Circulació de Vehicles i Vianants que posa
al centre de tot la protecció del col·lectiu més vulnerable
que transita per l’espai urbà: els vianants. Protegir els
vianants és millorar la seguretat de tothom perquè,
en un moment o un altre, tots i totes ho som.
El nou text s’ha renovat, entre d’altres raons, per
incloure la circulació cada cop més freqüent de les
bicicletes i els vehicles de mobilitat personal (VMP),
i assegurar una bona convivència entre aquests i
les persones a peu. Per exemple, tant bicicletes com
VMP han de circular preferentment per les vies

COM ET
DESPLACES PER
LA CIUTAT?
Revisa per on pots
circular en funció
del teu transport
Voreres 10

ciclistes i respectar els sentits de circulació establerts,
i sempre que circulin per les voreres o espais no
motoritzats no podran sobrepassar els 10 km/h.

FOMENTAR DESPLAÇAMENTS A PEU
A més, l’ordenança es complementa amb altres
mesures per facilitar la mobilitat a peu, com ara
eixamplar voreres, reduir espai de circulació i
aparcament per als cotxes en calçada, millorar la
connexió entre barris (reforma de l’avinguda dels Alps),
reconversió en carrers de vianants o de plataforma
única (carrer Verge de Montserrat), creació d’una
xarxa d’itineraris per la ciutat i ampliació de la xarxa
de camins escolars (barris Almeda i Pedró), etc.

VMP

Cicles

(més de dues rodes
amb motor màxim
de 250W i 25 km/h)

(només si hi tenen
l’origen o la destinació
del seu transport)

Bicicletes
(dues rodes)

(tipus A i B: patinets,
plataformes, rodes
elèctriques i cadires
de rodes amb motor)

Ginys sense
motor
(patins, patinets,
monopatins
sense motor)

(quan no hi hagi carril bici ni carrer pacificat i l’espai
lliure per als vianants sigui superior a 3 m)

Carril bici a
la vorera 10
Carrer de
convivència o 10
plataforma única
Carril bici segregat
a la calçada 30

(majors
de 12
anys)

Carrer 50
Carrer zona 30 30

(tipus B que
puguin anar a
més de 25 km/h)
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LA GUARDIA URBANA APUESTA
POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
La adquisición de nuevos dispositivos
tecnológicos por parte de la
Guardia Urbana de Cornellà
permite llevar a cabo una gestión
más eficiente de los servicios
municipales de seguridad ciudadana y de movilidad. Entre los
avances que se han incorporado
últimamente, está el AGV de Einsmer
en el videowall —sistema de multipantalla desde donde se pueden
seguir en directo las cámaras
instaladas en la ciudad—, para ubicar
los escritorios de la aplicación de
seguridad ciudadana, e incorporar

FLOTA MÁS
SOSTENIBLE
La Guardia Urbana de Cornellà
dispone de dieciséis motocicletes
eléctricas para la unidad de guardias
de barrio, un furgón polivalente
y un turismo eléctrico, y dos
coches patrulla de motor híbrido.
Es una apuesta para fomentar la
mobilidad sostenible y la mejora de
calidad ambiental en el municipio.

otros elementos de interés (alarmas,
cámaras, hidrantes, etc).
Nuevas herramientas informáticas
mejoran la eficiencia y la seguridad,
como el programa policial DRAG
que facilita la gestión del personal,
servicios, módulos operativos online…
También, la creación de una APP
específica para el servicio de gruas
agiliza el trámite y la transparencia al
estar todo fotografiado y auditado.

REFORZAR LA VIGILANCIA
Actualmente, las patrullas disponen
de PDAs y tablets que les permiten

conectarse rápidamente con la
base de datos. Además, cuentan
con cámaras en los vehículos y
algunas cámaras personales con la
idea de poder aportar objetividad
en aquellas intervenciones más
conflictivas o peligrosas. También
se han formado unidades de
agentes específicas para realizar
pruebas sonométricas en actos
públicos que se lleven a cabo en la
ciudad, y evitar posibles molestias
por el ruido. Y cinco agentes han
recibido formación específica como
pilotos para controlar drones.
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OFICINA DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Parque de Can Mercader.
Edificio Municipal. 1a planta
De lunes a viernes de 9 a 14 h
Cita previa: 93 377 02 12 (ext. 1220)

RED DE INSTALADORES SOLIDARIA
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN
DE POBREZA ENERGÉTICA
El Ayuntamiento de Cornellà
ha firmado un convenio con
la Asociación Profesional de
Empresarios de Electricidad,
Fontanería, Gas, Climatización y
Afines del Baix Llobregat (Gibaix),
para la creación de una red de
instaladores solidaria como medida
de choque contra la pobreza
energética en nuestra ciudad, para
ayudar a aquellas personas que
se han visto más afectadas por los
efectos de la crisis, con el fin de
favorecer una vivienda digna en
el ámbito energético.

FAVORECER EL
CONFORT ENERGÉTICO
Gibaix cuenta con un equipo de
profesionales que trabajan en el
Baix Llobregat desde hace más de
cuarenta años. El acuerdo establece
la creación de un listado de
instaladores solidarios y la fijación
de un precio de 50 euros para las
revisiones y la emisión del Boletín
de Reconocimiento de las Instalaciones Eléctricas (BRIE), un requisito
indispensable para solicitar el alta de
los suministros. También se fija un
precio solidario (23 euros/hora)

para las reparaciones en las
viviendas que requieran mejorar
el estado de sus instalaciones
y favorecer las condiciones de
confort energético. La gestión
será coordinada por la Oficina de
Eficiencia Energética y los Servicios
Sociales que estudiaran cada caso
para determinar si son susceptibles
de beneficiarse de este convenio e
iniciar las acciones pertinentes de
acuerdo con la legislación vigente.

–TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS OBERT FINS AL 13 DE GENER DE 2020–

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PERQUÈ LA CIUTADANIA
PUGUI PARTICIPAR AL CONSELL DE CIUTAT
Cinc ciutadans o ciutadanes de
Cornellà podran formar part del
Consell de Ciutat, juntament amb
altres persones, i participar en l’estudi,
el debat i l’assessorament de les grans
línies de la política municipal. Amb
la constitució del nou ajuntament,
també es fa necessària la renovació
dels membres del Consell per a
aquest mandat 2019-2023.
El Consell és un òrgan consultiu
format per un grup de persones
escollides per diverses vies, per

tal de garantir la màxima pluralitat
i sensibilitat social: membres del
consistori, d’entitats i institucions,
membres dels diferents consells
sectorials… Qualsevol cornellanenc
o cornellanenca podrà sol·licitar
participar a la convocatòria pública
oberta per escollir de forma
aleatòria fins a 5 persones, només
caldrà ser major d’edat i estar inscrit
al padró municipal d’habitants.
Podeu consultar les bases de la convocatòria a la pàgina 23.
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SE BUSCAN VIVIENDAS VACÍAS PARA
LA BOLSA DE ALQUILER SOCIAL
PROCORNELLÀ, la cual se encarga
de captar viviendas que provienen
de propietarios particulares, a los
cuales se les asegura el cobro
mensual de las rentas pactadas
(y fianza), la restitución del
inmueble al finalizar el alquiler
en las condiciones iniciales,
así como la intermediación y
el asesoramiento en cualquier
situación que se pueda dar durante
el periodo de arrendamiento.

El Ayuntamiento de Cornellà
hace tiempo que está trabajando
en la generación de un parque
de viviendas de protección
oficial y asequibles, así como
en la gestión de una Bolsa de
Alquiler Social a través de la
Oficina Local d’Habitatge, con
la voluntad de ayudar a familias
en situación de vulnerabilidad
y así garantizar el derecho de
acceso a la vivienda y mantener la
cohesión social en el municipio.

ALQUILER CON TODAS
LAS GARANTÍAS
Hasta el momento la Bolsa
gestiona 50 pisos y es necesario
que esta siga creciendo, por lo
que se apela a la colaboración
de los propietarios que tengan
una vivienda vacía para que la
pongan en la bolsa de alquiler con
responsabilidad y total garantía.
El año 2015 se puso en
marcha la Bolsa de Alquiler Social
gestionada por la empresa municipal

Los interesados deberán
contactar con:

OFICINA LOCAL
D’HABITATGE DE CORNELLÀ
Calle Avellaner, 7
93 376 31 81
De lunes a jueves de
9 a 14 h y de 16 a 19.30 h.
Viernes de 9 a 15 h

olh@procornella.cat

30 ANYS DELS DRETS DELS INFANTS
Els infants de Cornellà sortiran al
carrer per reivindicar amb activitats
lúdiques i educatives “La Ciutat dels
Drets dels Infants”. Enguany el Dia
Internacional de la Infància, el 20
de novembre, té una significació
especial: és el 30è aniversari de la
Convenció de les Nacions Unides
sobre els drets dels infants.
L’alumnat del cicle superior de
primària i els membres del Consell
dels Infants es trobaran el 20 de
novembre, al matí, a la plaça de
Sant Ildefons, i el 21 de novembre el
punt de trobada serà la plaça de
la Sardana. Entre les activitats que
es duran a terme, hi ha la creació
d’un mural gegant, la lectura del

manifest dels Drets i diferents tallers
de sensibilització per promoure la
reflexió sobre els Drets dels Infants,
la ciutat verda i el canvi climàtic.

CORNELLÀ ÉS ‘CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA’,
GUARDÓ CONCEDIT EL 2010 PER UNICEF
I RENOVAT EL 2014
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A PLENO RENDIMIENTO LOS
QUIOSCOS RECUPERADOS
PARA LA COMUNIDAD
Avet

LUDOTECA L’AVET
Calle Avet /
Avellaner
Domingos
de 11 a 14 h

JUGAR Y APRENDER
CON LA LUDOTECA L’AVET
Situado en el barrio Sant Ildefons, este quiosco se ha transformado en un
espacio donde realizar actividades lúdicas al aire libre y crear comunidad.
La Ludoteca abre los domingos y se encarga de su dinamización el Club
Infantil Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons. Las actividades están pensadas para
todos los niños y las niñas que quieran pasar un rato de juegos y talleres,
junto con sus familias. Se trata de propuestas divertidas y educativas
como bolos gigantes, juego de memoria, juego del paracaídas…

nd
re

u

Catalans

.A

Se trata de un antiguo quiosco de
prensa reconvertido en espacio
de asesoramiento sobre recursos
y actividades relacionadas con
residuos y medio ambiente, y
también funciona como punto
de recogida de los residuos
especiales más habituales, similar
a una deixallería de barrio.
La Re-parada ofrece un
servicio especial de autoreparación de aparatos electrónicos
e informáticos. Podréis traer
aquellos aparatos que no funcionen correctamente y dispondréis
de herramientas para arreglarlos
bajo la supervisión de un técnico
especialista que os asesorará en
todo momento. El tercer miércoles
de cada mes el especialista será
de bicicletas; el resto de miércoles
para pequeños electrodomésticos y aparatos informáticos.

Avellaner

Mn

LA RE-PARADA:
AUTOREPARACIÓN
DE PEQUEÑOS
APARATOS

a

ctric

ia Elè

ín
Av. L

Av. Sant Ildefons

Hace unos meses que el
Ayuntamiento de Cornellà
puso en marcha la iniciativa
de reaprovechar los quioscos
de prensa que llevan años
cerrados en la ciudad tras valorar
diferentes estrategias de interés
ciudadano para darlos nuevos
usos y servicios. Para ello se han
tenido en cuenta factores como
la ubicación, la superficie de que
disponen algunos de ellos en su
entorno y / o la falta de cierto tipo
de servicios o comercios en su
proximidad. Hasta la fecha están
funcionando con éxito dos de ellos:
La Re-parada y la Ludoteca L’Avet.

LA RE-PARADA
Calle Catalans, 70
Lunes a viernes
de 10.30 a 13 h
y de 17 a 19.30 h

CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ HUMANA / Pàgina 13

UNA ALUMNA DE L’INSTITUT
ESTEVE TERRADAS GUANYA
EL PREMI DONA TIC
Anna Dacosta, estudiant de
Grau Superior d’Administració de
Sistemes Informàtics en Xarxa i
Ciberseguretat de l’Institut Esteve
Terradas de Cornellà, ha rebut
el Premi Dona TIC 2019, en la
categoria de Formació Professional
(FP), pel seu projecte TempoCat.
En el desenvolupament del projecte
hi van participar també l’estudiant
Mayra Caballero i col·laboradors
del Citilab, el laboratori d’innovació
social i digital de Cornellà.

PROJECTE DESENVOLUPAT
AL CITILAB
TempoCat recull les dades
meteorològiques de la ciutat
de Cornellà a través de la xarxa
LoRA, connectada a la placa
de programació lliure Whitecat,
dissenyada al Citilab. El resultat:
una web a través de la qual podem
saber quina temperatura, humitat,
hores de sol… tindrem a la ciutat.
Citilab col·labora habitualment
amb els centres educatius de
Cornellà i dona suport en el
desenvolupament dels treballs
de recerca i investigació als
estudiants de la ciutat, amb la
voluntat d’apoderar els joves i els
docents tot dotant-los d’eines,
recursos i metodologies de
recerca oberta i posant en valor
el seu coneixement a través de
diverses activitats conjuntes.
Els Premis Dona TIC són
una iniciativa organitzada pel

Els premis busquen donar visibilitat al
talent i l’emprenedoria digital femenina

Departament de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb
l’objectiu de reconèixer el paper
fonamental de les dones en el món
de les noves tecnologies, i oferir
referents a les nenes i adolescents
que dubten si dedicar-se o
no a les disciplines CTEM
(ciència, tecnologia, enginyeria
i matemàtiques) en el futur.
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MÁS DE 300 ENTIDADES,
EL MOTOR SOCIAL DE CORNELLÀ
Las entidades y asociaciones cívicas son un
elemento fundamental de la ciudad de Cornellà.
Su esfuerzo diario y su capacidad de movilización
contribuyen de forma decisiva a la convivencia
y a reforzar el tejido social que conforma una
ciudad viva, cohesionada e integradora.
Cornellà reúne en 324 asociaciones a miles de
personas comprometidas con los demás, a partir
de inquietudes comunes: la cultura y el folklore, el
deporte, la cooperación, la educación… Su actividad
sirve como motor de dinamización cultural y
cohesión social, y su riqueza resulta imprescindible
para comprender la identidad plural y diversa de
la ciudad de Cornellà. Día a día, fin de semana
tras fin de semana, encontramos en la ciudad
citas organizadas por alguna de estas entidades.
Y además, es de notar su voluntad de sumarse a
la actividad ciudadana en favor de difundir valores
como la participación, el civismo, o la solidaridad.
El Ayuntamiento de Cornellà, a través del
proyecto Cornellà Humana, quiere poner en
valor ese mosaico de esfuerzos colectivos, que
suman talento e implicación para contribuir al
progreso común de la ciudadanía. Una exposición
que se realizó en la plaza Europa, justamente

hace un año, mostraba este proyecto, en base
a sus cuatro ejes fundamentales: Cohesión,
Convivencia, Conocimiento y Corresponsabilidad.

FORMACIÓN PERMANENTE
Es importante señalar su labor formativa entre los
más jóvenes: ahí está el ejemplo de las entidades
deportivas, en las cuáles muchos niños y niñas
empiezan a aprender un deporte y también se
integran en nuevas dinámicas de grupo, para
socializar más allá del entorno familiar y de la
escuela. También es el caso de muchas entidades
vinculadas a la cultura popular, tanto catalana como
de otros orígenes, que van sumando incorporaciones
a través de la práctica musical, de la danza, o de
tradiciones propias (castellers, diables, etc.).
Finalmente, uno de los retos más importantes
de las entidades hoy en día es la modernización y
la incorporación de nuevas generaciones: crecer,
evolucionar y adaptarse a la realidad actual del
ocio y las nuevas sensibilidades de la población
más joven, encontrar modos de interacción con
otras entidades, y seguir impulsando proyectos
comunes que den a conocer la amplia riqueza y
diversidad de la que Cornellà ha venido disfrutando.
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PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES CULTURALES
Un ejemplo evidente: las fiestas del Corpus reúnen más de
un centenar de actividades, muchas de ellas promovidas
por entidades. O las fiestas de barrio, en que asociaciones
de vecinos e incluso una coordinadora de entidades
se encarga de organizar la programación. También es
importante subrayar el papel de entidades juveniles como
los esplais, en la formación de los más jóvenes.

324

entidades de
todos los ámbitos

Actualmente, el registro municipal de entidades
cuenta con 324 asociaciones legalmente inscritas.
Las más numerosas son las culturales y deportivas, y
en los últimos años también ha aumentado el número
de entidades de carácter social y comunitario, de
cooperación y de defensa de la igualdad de género.
La entidad más antigua registrada es la Societat
Cultural La Unió, en activo desde 1854.

IMPLICACIÓN SOCIAL
Muchos proyectos sociales no serían posibles en
Cornellà sin contar con el componente humano y
organizativo de las entidades. Por ejemplo, es el caso
de la Botiga Solidària, entre otros que han surgido del
Acuerdo Social Contra la Crisis. En el mundo educativo,
la colaboración de las asociaciones de padres y
madres es determinante. En la Fira de la Solidaritat,
las entidades de Cornellà que realizan proyectos
de cooperación los muestran a la ciudadanía.

95 CULTURALES
65 DEPORTIVAS
41 EDUCATIVAS
36 SOCIALES
29 COOPERACIÓN AL DESARROLLO,
		SOLIDARIDAD Y PAZ
11 ASOCIACIONES DE VECINOS
10 RELIGIOSAS
10 JUVENILES
7 PERSONAS MAYORES
7 COMERCIO
		Y PROFESIONALES
6 IGUALDAD DE GÉNERO
3 ECOLOGÍA Y
		MEDIO AMBIENTE
2 DEFENSA Y
		PROTECCIÓN
		DE LOS ANIMALES
2 SINDICALES
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CORNELLÀ S’OMPLE DE MÚSICA I
MOLT MÉS A LES PORTES DEL NADAL
CORNELLÀ ESCÈNICA
DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE
M’AGRADES A LES FOSQUES

Aquests dies venen carregats de moltes propostes
culturals que ens recorden que l’època més màgica
de l’any és a punt d’arribar. Durant quinze dies la
música tornarà a ser protagonista als carrers amb un
gran nombre de concerts oferts per artistes locals i
d’arreu del país. L’ambient festiu s’encomanarà a molts
indrets de la ciutat: a les biblioteques amb els dissabtes
familiars, als parcs amb les jugateques ambientals,
a les sales de teatre de la ciutat, al Museu Palau
Mercader… tens una àmplia oferta per triar!
Podeu seguir tot el que passa a la nostra ciutat
si us subscriviu al butlletí del Què Fer a Cornellà
o us descarregueu l’APP gratuïta al vostre mòbil
des d’aquest QR!

www.queferacornella.cat

VENDA D’ENTRADES
CORNELLÀ ESCENA
CULTURA
EN FAMÍLIA

TEATRE-L’AUDITORI
SALA2.CAT
BERENEM A
http://entradescornella.cat L’AUDITORI

93 377 02 12 (Ext. 1462)
Consulteu la web per a
descomptes especials
i abonaments.

www.auditoricornella.com
93 474 02 02 (Ext. 1307)
Consulteu la web per a
descomptes especials
i abonaments.

Sala 2.cat de L’Auditori
21 h 10 € (anticipada)
TEATRE / La Companyia 8 ens
parla de tres generacions de dones
que viuen sota el mateix sostre.

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE
ÒPERA, DE QUÈ VAS?
L’Auditori 19 h 18 € (anticipada)
MÚSICA / 3r Concert de Simfonova: el cine i
l’òpera comparteixen molt més del que sembla.

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE
THE OPERA DE LOCOS
L’Auditori 21 h 15 € (anticipada)
MÚSICA / Espectacle de la companyia de teatre
d’humor gestual Yllana, apte per a tots els públics.

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
CASA DE NINES.
20 ANYS DESPRÉS
L’Auditori 19 h
18 € (anticipada)
TEATRE / Emma Vilarasau, Ramon
Madaula, Júlia Truyol i Isabel Rocatti
sota la direcció de Silvia Munt.

DIUMENGE 8 DE DESEMBRE
JORDI ÉVOLE I ALBERTO
SAN JUAN PRESENTEN
A MARCOS HOURMANN A:
CELEBRARÉ MI MUERTE
Auditori de Sant Ildefons
19 h 10,25 €
TEATRE / L’obra planteja
controvertides preguntes sobre l’eutanàsia
que cada espectador haurà de resoldre.

THE OPERA DE LOCOS
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ACTIVITATS FAMILIARS
DISSABTE 23 DE NOVEMBRE
EL LLOP CANTAIRE
DELS TRES PORQUETS
I LA CAPUTXETA
Biblioteca Marta Mata
12 h
TEATRE / Espectacle que
barreja música i contes.

DIUMENGE 24
DE NOVEMBRE
LA PETITA CAPMANY
DE LA CIA. TANAKA
TEATRE

ACTIVITATS DE PATRIMONI
Gratuïtes amb inscripció prèvia

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
TALLER DE NADAL
Museu Palau Mercader 11 h
ACTIVITAT FAMILIAR / Taller per crear
guarniments de Nadal.

DIVENDRES 6 I DIUMENGE 8
DE DESEMBRE
EL CEL DE NADAL
Museu Palau Mercader 11, 11.45 i 12.30 h
ACTIVITAT FAMILIAR / Fantàstic viatge a l’espai
observant el sol de ben a prop. Edat de 3 a 8 anys.

DIUMENGE 15
DE DESEMBRE
TAST DE MÚSICA

Auditori Sant Ildefons
12 h 4,59 € (anticipada)
A partir de 6 anys
TEATRE / Dues actrius i tot un desplegament de
personatges, vestuari, titelles, música, humor i
tradicions que reivindiquen la figura dels Capmany.

DIMECRES 11 DE DESEMBRE
CONTES DE NADAL
Biblioteca Marta Mata 18 h A partir de 3 anys
CONTES / Neules, torrons, màgia, regals
i un munt d’històries boniques.

DISSABTE 14
DE DESEMBRE
GRAN CIRCO ACROBÁTICO
NACIONAL DE CHINA
L’Auditori 17 i 20.30 h
20 € (anticipada)
18 € Entrada Familiar
(a partir de 4 entrades)
CIRC / Actuacions acrobàtiques de la mil·lenària
tradició xinesa combinades amb arts marcials.

Museu Palau Mercader
11 h
MÚSICA / Alumnes de l’Escola
Municipal de Música Roser
Cabanas interpretaran peces
clàssiques i contemporànies.

DIUMENGE 15
DE DESEMBRE
LA BOTICA DE SANSA
Plaça dels Enamorats 12 h
TALLER / Coneixereu el món de
les espècies, podreu olorar-les i
transformar-les en una recepta.

JUGATEQUES AMBIENTALS
DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE
Parc de
Can Mercader

Parc del
Canal de la Infanta

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
SET UP DE LA CIA. LOS BARLOU

APRENEM DELS
NOSTRES RESIDUS

Auditori Sant Ildefons 12 h
4,59 € (anticipada) Per a tots els públics
CIRC / Espectacle de circ amb tres
excèntrics protagonistes.

11.30 a 13.30 h
Jocs sobre recollida
selectiva.

TALLER DE
MENJADORES
PER OCELLS

SET UP
DE LA CIA.
LOS BARLOU

JUGATECA AMBIENTAL

11.30 a 13.30 h
Per a conèixer les
aus del parc.

CORNELLÀ INFORMA / CULTURA / Pàgina 18

II FESTIVAL DE MÚSICA DE PROP SANTA CECÍLIA
Bona part de la programació se centra en actuacions musicals i activitats
gratuïtes a peu de carrer amb la voluntat d’apropar la música a tota la
ciutadania. No faltaran els concerts, els tallers de percussió, la Percufesta,
una masterclass de cant, les orquestres de les Escoles Municipals de
Música de Cornellà i Esplugues de Llobregat, les cançons corals…
Consulteu la programació completa a: http://agenda.cornella.cat/

DIMECRES 20 DE NOVEMBRE
Espai musical Estació de la RENFE

TARDA JOVE
18 h

CONCERT DE GUITARRES

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE
12 h

Plaça Catalunya / Carrer Miranda

CORDES DEL SUD

Covers de música actual i bandes sonores.

Joves del taller de guitarres
de La Factoria Musical.
18.40 h

CONCERT AMB JASEL

Nou grup resident a La Factoria.

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE
CONCERT AMB LEIA
18.30 h Espai musical
Estació de la RENFE
Jove de Cornellà acompanyada
d’una nova banda de l’Espai
Nova de La Factoria.

DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE
18 h Davant del
Mercat de Sant Ildefons

ROCKIN TENDERS
Versions Pop-Rock.
18.30 h Espai musical
Estació de la RENFE

CONCERT AMB
’LA VEU DE CORNELLÀ’

12.30 h
Plaça Lluís
Companys

LES AFONETTES
Música a cappella.
Pati del Patronat Cultural i Recreatiu
18.30 h MUNDO CHILLÓN
Cantautor.
20 h ALBERT TORRES
Versions a la guitarra.

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE
Plaça Pallars
11 a 13 h LUDOTECA
12.30 h

MUSICAL

THE PENGUINS BAND + VERMUT MUSICAL
Música jamaicana, pop… i un vermut musical.

Amb els finalistes de la 1a edició.

LA VEU DE
CORNELLÀ

LUDOTECA
MUSICAL
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VUELVE EL SANT ILDEPHON’S
CHRISTMAS FESTIVAL

SÁBADO 7 DE DICIEMBRE
Calle Avellaner
De 11.30 a 14.30 h y de 17 a 22 h
El barrio de Sant Ildefons da la
bienvenida a la Navidad con una
nueva edición del Sant Ildephon’s
Christmas Festival, una iniciativa
municipal pensada para compartir
una jornada lúdica y festiva con toda
la familia. Habrá talleres, ludoteca,
un Tió gigante, cuentacuentos,
espectáculos familiares, exhibiciones
de baile y animación durante todo el
día. Además podréis dejar vuestros
mensajes para el 2020 en el Árbol de

los Deseos del Hada Ondina, y pasear
entre Osos Polares y otros curiosos
personajes. También habrá Lugar
para la gastronomía: chocolatada,
vermut musical y puestos de
comida y bebida para degustar
dulces, pastas y mucho más.

ATRACCIONES PARA
SOÑAR Y CREAR
Lo más novedoso serán las instalaciones participativas como “La gran

tempesta”, una cúpula transparente
que recrea las bolas de nieve que
tienen un paisaje en miniatura.
Un show de luces y música se
reproducirá al tiempo que volarán
por los aires kilos de confeti,
produciendo la sensación de estar
en medio de una tormenta. Otra
de las instalaciones recrea la “Città
Infinita”, una particular ciudad de
bloques de madera y luz con los
que podréis interactuar.

IV B-EDU, LA TROBADA BIANUAL ENTRE
BIBLIOTEQUES I LA COMUNITAT EDUCATIVA
Docents, bibliotecaris i d’altres
professionals es donaran cita
a la Biblioteca Sant Ildefons de
Cornellà el pròxim 18 de novembre
per debatre sobre “Complexitat
i complicitats” en la IV edició
B-EDU, organitzada per la XBC i el
Servei Educatiu del Baix Llobregat
V. Una invitació a la reflexió i a
l’intercanvi de recursos en favor
dels infants i els adolescents.
Entre d’altres temes s’abordarà
la complexitat dels aprenentatges
menys exactes i més creatius
lligats a la lectura i a l’observació.

Tota la informació de la jornada la podeu trobar al web
https://biblioteques.cornella.cat/iv-jornada-b-edu-complexitat-i-complicitats
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LA FIRA DE SANTA
LLÚCIA, PRELUDIO
DE LAS FIESTAS
NAVIDEÑAS
FESTA
D’ENCESA
DE LLUMS
DE NADAL
Tot a punt per a l’encesa de llums de Nadal
a Cornellà. Un acte simbòlic que servirà
per marcar el tret de sortida del centenar
d’activitats preparades per celebrar l’època
nadalenca. Com és habitual, caldrà la
participació dels nens i nenes amb les
seves famílies que hauran de crear un
instrument per generar prou energia per
il·luminar tota la ciutat. No faltarà la música i
l’animació per gaudir del moment màgic en
què Cornellà començarà a brillar amb llums
sostenibles i de baix consum fins a la nit de
Reis, gràcies a la col·laboració dels comerços
i paradistes dels mercats municipals
associats a Cornellà Compra a Casa.
Com a novetat, tindrem més carrers
guarnits: s’han ampliat les llums de Nadal
des de l’Ajuntament, per l’avinguda del
Parc, fins a la plaça de Catalunya, i des
d’allà, per l’avinguda de Sant Ildefons, fins
al mercat. Enguany, comptarem amb
les figures il·luminades habituals com el
Mag Maginet, les bústies i l’enorme bola
nadalenca a la plaça de Catalunya… Però,
també personatges nous com un osset
Teddy interactiu, i d’altres elements que
trobareu repartits per tots els barris.

DIJOUS 28 DE NOVEMBRE
Plaça de Catalunya
17.30 h TALLERS I ANIMACIÓ
19 h FESTA D’ENCESA DE LLUMS

Los días 14 y 15 de diciembre Cornellà celebra la VIII Fira
de Santa Llúcia, que pondrá a disposición de la ciudadanía
cerca de 150 puestos navideños ubicados en los alrededores
de la plaza de l’Església, plaza dels Enamorats y la Rambla
d’Anselm Clavé. Se trata de una iniciativa promovida por la
entidad Crear Cornellà y que cuenta con la colaboración de
comerciantes y artesanos de la ciudad, los cuales ofrecerán
al visitante una gran variedad de productos, desde artesanía,
juguetes, flores, árboles y ornamentos típicos de estas
fechas, hasta servicios de restauración y degustación.

CITA CON LA CULTURA POPULAR
La Fira se abrirá el sábado desde las 18 hasta las 21 horas, y el
domingo de 10 a 20 h. En todo momento habrá animación y
actividades culturales de la mano de entidades de la ciudad, así
como una zona infantil y diversos circuitos para realizar activitades
deportivas (mini-Karting, baloncesto, fútbol). Podremos ver las
actuaciones de los Geganters del Foment de Cultura, sardanas, etc.
Durante estos días se intensificará la seguridad en esta
zona y se restringirá el paso de vehículos desde las 8 horas del
día 14 hasta las 24 horas del día 15 en un tramo de la carretera
de Esplugues, la Rambla y la calle Mn. Jaume Rafanell. La
Fira se consolida como una cita con la tradición y la cultura
popular que reúne cada año alrededor de 4.000 visitantes.
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Cabaret de pallasses en record de Marta Carbayo
Celebrem 25 anys de
l’Associació de Familiars
de Malalts d’Alzheimer

Més de 200 dones participen
a la III edició de Toca-te-les
Homenatge a les parelles
que han fet 50 anys de casats

El barri de Sant Ildefons viu
la seva festa major

Maria Las Heras Heras,
fundadora del Bar La Patata,
compleix 100 anys

Exhibició d’Agility a les
festes del barri Centre
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LA ENTIDAD CORNCRENATA RECIBE
EL PREMIO RICARD VACCARO 2019
La Asociación Cultural Corncrenata ha recibido el
Premio Ricard Vaccaro a la Ética y el Compromiso
Social en el apartado “Inclusión Social y Género”,
en el marco del I Congreso sobre el Derecho
a la Autonomía Personal, organizado por la
Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
Corncrenata participaba con su proyecto de
inclusión sociolaboral a favor de las mujeres
con diversidad funcional “Jo dic Sí”, en el que un
grupo de ellas recibió formación específica como
costureras para confeccionar un total de 600
mochilas solidarias. Una iniciativa que favorece la
inclusión laboral de las mujeres con discapacidad
y su empoderamiento mediante un programa
de prácticas personalizado, trabajando por la
sensibilización y la eliminación de los estereotipos
relacionados con el género y la discapacidad.

PARTICIPACIÓ DEL 72,61% A LES ELECCIONS
GENERALS DEL 10 DE NOVEMBRE
Un total de 45.699 cornellanencs i
cornellanenques van votar el passat
10 de novembre en les eleccions
generals a Espanya per a escollir
els representants al Congrés dels
Diputats i el Senat per als propers
quatre anys. Un total de 62.934 veïns
i veïnes de Cornellà estaven cridats
a les urnes. Segons els resultats,
amb una participació del 72,61%
(cinc punts menys respecte a les
eleccions generals del mes d’abril),
la força més votada a Cornellà ha
estat el PSC, amb el 33,75% dels vots.
El segueixen En Comú-Podem, amb
el 20,13%; ERC, amb el 12,96% dels
vots, el PP amb el 8,39%, Ciutadans
amb el 7,45% i Vox amb el 7,05%,
la resta de partits van obtenir
resultats per sota dels 500 vots.
L’Ajuntament de Cornellà ofereix a
la pàgina http://eleccions.cornella.cat/
la informació completa de tots els
comicis municipals, autonòmics,
generals i europeus que ha viscut
la ciutat de Cornellà des de 1979.

RESULTATS CONGRÉS
PSC-PSOE » 15.326 vots (33,75%)
EN COMÚ PODEM » 9.141 vots (20,13%)
ERC » 5.884 vots (12,96%)
PP » 3.810 vots (8,39%)
CIUTADANS » 3.381 (7,45%)
VOX » 3.201 vots (7,05%)
JxCAT-JUNTS » 1.473 vots (3,24%)
CUP-PR » 1.288 (2,84%)
MÁS PAÍS » 865 vots (1,9%)

PARTICIPACIÓ ELECCIONS
AL CONGRÉS

72,61%

PACMA » 529 (1,17%)
La resta de llistes van rebre per
sota de l’1% dels vots a Cornellà.
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EDICTE: L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat,
mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019/3005,
de data 2 d’agost, ha resolt incorporar, a l’expedient d’elaboració de l’avantprojecte de Pressupost
Municipal 2020, les propostes, que a continuació s’indiquen, presentades pels ciutadans i per les
ciutadanes de Cornellà de Llobregat que han estat
sotmeses a la consideració de la ciutadania i que
han rebut recolzament en la convocatòria de
pressupostos participatius d’enguany:
CIUTAT
· Alcorques con árboles: 95 vots / 80.000 €
· Pictogrames a Cornellà Inclusiva:
60 vots / 20.000 €
· Zona de Calistenia en Can Mercader:
30 vots / 30.000 €
ALMEDA
· Remodelació pati primària Escola
Dolors Almeda: 80 vots / 30.000 €
· Instal·lació de Fonts d’aigua al Parc
Joan Miró: 70 vots / 12.000 €
CENTRE
· Millora del pati d’Infantil de l’Escola Els Pins:
76 vots / 30.000 €
· Alumbrado: 37 vots / 12.000 €
FONTSANTA
· Transformació i millora dels patis d’infantil
i primària de l’Escola Suris. Espais oberts
a la natura i al barri: 82 vots / 60.000 €
GAVARRA
· Instal·lació làmines solars finestres Escola
Antoni Gaudí: 43 vots / 5.000 €
· Finestres noves a l’escola CEIP Mediterrània:
39 vots / 125.000 €
EL PADRÓ
· Tendals pel pati Ignasi Iglesias: 41 vots / 40.000 €
· Mejora parque carrer Isabel Aunion (al lado
de los bomberos): 30 vots / 12.400 €
RIERA
· Millora del mobiliari del pati de l’EBM Edelweiss:
32 vots / 18.000 €
SANT ILDEFONS
· Adaptación de la planta superior del Centre
Cívic St Ildefons: 56 vots / 150.000 €
TOTAL IMPORT PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS:
624.400 €
La qual cosa es fa pública per informació general.
Cornellà de Llobregat, 20 de setembre de 2019.
ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de
data 18 d’octubre de 2019, ha acordat aprovar les
bases particulars i les corresponents convocatòries per a la concessió d’ajuts destinats a la reactivació econòmica i la cohesió social a Cornellà de
Llobregat, per a l’exercici 2019, següents:
1.- Ajuts econòmics a persones amb escassa
capacitat econòmica que estiguin gravades
per l’Impost sobre els Bens Immobles per a
l’exercici 2019.
Termini de presentació de sol·licituds: es podran
presentar fins al 31 de desembre de 2019 a
comptar des del següent a la publicació de
l’extracte de la convocatòria al DOGC.
2.- Ajuts econòmics a persones amb escassa
capacitat econòmica que estiguin gravades
per l’Impost sobre l’Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana 2019.
Termini de presentació de sol·licituds: durant
tot l’exercici 2019.

3.- Ajuts econòmics a favor dels titulars de béns
inclosos en el Catàleg del Patrimoni Històric,
Artístic i Arquitectònic de Cornellà de Llobregat, per a l’exercici 2019.
Termini de presentació de sol·licituds: durant tot
l’exercici 2019.
Documentació:
Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria de subvencions, es poden consultar/obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat: http://www.cornellaweb.com
També es troben a disposició dels interessats al
Departament de Procediments, Pl. Església, s/n
1a Planta. Telèfon: 93.377.02.12
Cornellà de Llobregat, 21 d’octubre de 2019.
EDICTE: Mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
2019/4015 de 18 d’octubre, s’ha aprovat la
convocatòria pública i les Bases reguladores que
seguidament es transcriuen, a fi de seleccionar
les cinc ciutadans i/o ciutadanes de Cornellà de
Llobregat que s’han d’integrar, com a vocals, al
Consell de Ciutat, durant el període 2019-2023.
BASES
Primera.- Sol·licituds
Els ciutadans i ciutadanes interessats hauran de
presentar una sol·licitud en la que es faci constar la seva voluntat de participar en el Consell
de Ciutat, segons document normalitzat que
s’adjunta a la present resolució i que forma part
integrant d’aquesta, acompanyat d’una fotocopia del DNI/NIE/PASSAPORT.
Segona.- Requisits per participar:
Els ciutadans i ciutadanes interessats hauran de
complir els requisits següents:
a. Ser major d’edat.
b. Estar inscrit en el padró d’habitants de Cornellà de Llobregat.
Tercera.- Període de presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds es del dia
11 de novembre de 2019 al dia 13 de gener de
2020, ambdós inclosos.
Quarta.- Lloc de presentació:
Les sol·licituds s’hauran de dirigir al Registre
General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Cinquena.- Formes per fer la presentació:
La presentació de les sol·licituds es podrà efectuar de les formes següents:
a) Personalment: En l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
de l’Ajuntament, o en qualsevol altre dels llocs
prevists per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.
b) Telemàticament: Per Internet, a través de la
pàgina web de l’Ajuntament, (adreça electrònica:
aoc.aj-cornella.org/tramits/tramitsonline.aspx),
si es disposa de signatura electrònica.
Sisena.- Publicació de la relació de candidatures
presentades:
El dia 14 de gener de 2020 es publicarà en el
Taulell d’Anuncis municipal i en la pàgina web de
l’Ajuntament la relació de persones presentades.
Contra aquesta relació es podran presentar al·legacions o reclamacions en el Registre General
de l’Ajuntament, fins el dia 19 de gener de 2020
inclòs, en qualsevol de les formes previstes a la
base anterior.
Setena.- Sorteig públic:
En cas de presentar-se més de cinc candidatures, s’escolliran aleatòriament els cincs ciutadans i ciutadanes que hagin de formar part del
Consell de Ciutat mitjançant un sorteig públic
que tindrà lloc el dia 27 de gener de 2020, a les
19 hores, en la sala de Plens de l’Ajuntament
de Cornellà, davant del President de la Corporació o regidor/a en qui delegui, assistit per la
Secretaria General de l’Ajuntament o funcionari/nària en qui delegui, a efectes de donar fe
pública de l’acte.

A l’inici de l’acte s’introduiran en una urna totes les
candidatures presentades, mitjançant paperetes
individuals que continguin el nom i els cognoms
de cadascuna d’aquestes candidatures, i s’extrauran fins a 10 paperetes per una ma innocent. Les
cinc primeres paperetes seran les persones que
formaran del Consell Ciutat, en qualitat de vocals,
i la resta de paperetes i pel mateix ordre que hagin
sortit, seran les persones que quedaran com a
membres suplents, per cobrir les vacants que es
puguin produir durant aquest mandat del Consell,
com a conseqüència de renuncies o baixes.
D’aquest acte i del seu resultat es aixecarà la
corresponent acta per la Secretaria General. En
el supòsit que el sorteig públic no fos necessari
per no haver-se presentat més de cinc candidatures, l’acta d’aquesta sessió serà substituïda
per una certificació de la Secretaria General en
la que figuraran totes les persones presentades
en la convocatòria en el termini establert.
Vuitena.- Proposta de designació:
La proposta de designació serà elevada a aquesta
Alcaldia, acompanyada per la documentació
que obri en l’expedient del procés a efectes de
procedir al seu nomenament.
El que es fa públic per a general coneixement.
Cornellà de Llobregat, 31 d’octubre de 2019.
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’ampliació
de l’edifici del camp de futbol Sant Ildefons”, aprovat
inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió
de data 24 de juliol de 2019, l’anunci del qual es va
publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de
data 7 d’agost de 2019 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 7934 de data
7 d’agost de 2019, exposant-se el mateix al públic
al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament durant
el període comprès entre el 13 d’agost al 25 de
setembre de 2019 i havent estat publicat al Butlletí
d’informació Municipal del mes d’octubre; sense
que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre el 7 d’agost i
el 25 de setembre de 2019, havent estat aprovat
definitivament de forma automàtica en data 26
de setembre de 2019, en conformitat amb les
previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat.
2.- Projecte d’obres anomenat “Obres ordinàries de
reforma del local existent a l’Avinguda República
Argentina 22 de Cornellà de Llobregat”, aprovat
inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió
de data 24 de juliol de 2019, l’anunci del qual es va
publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de
data 7 d’agost de 2019 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 7934 de data
7 d’agost de 2019, exposant-se el mateix al públic
al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament durant
el període comprès entre el 13 d’agost al 25 de
setembre de 2019 i havent estat publicat al Butlletí
d’informació Municipal del mes d’octubre; sense
que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre el 7 d’agost i
el 25 de setembre de 2019, havent estat aprovat
definitivament de forma automàtica en data 26 de
setembre de 2019, 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, 13 de novembre de 2019.
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MARI CARMEN LÓPEZ
Grup Municipal
de Podemos

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s

LA PROTECCIÓN A NUESTROS
MAYORES, UNA EMERGENCIA SOCIAL NO ESTÁIS SOLOS
El Art 50 de la Constitución obliga a la Administración a
garantizar el derecho a la salud, o sea, prestaciones sanitarias,
farmacéuticas, sociosanitarias, viviendas adaptadas, centros de
día y centros residenciales. El Art. 49 insta a los poderes públicos
a garantizar la plena autonomía personal e inclusión social
de las personas con discapacidad, respetando la libertad de
elección y preferencias.
Cornellà en 2018 tenía censadas 15.128 personas de 65 a
84 años de edad y 2.489 con más de 85 años. Disponemos
de 358 plazas residenciales, 72 públicas, 134 concertadas, 152
colaboradoras y 87 plazas de centros de día, de las cuales
52 son colaboradoras. La pensión media contributiva de
jubilación en 2018 en Cataluña fue de 1.138,70€ y la pensión
de viudedad, que cobran mayoritariamente mujeres, fue de
695,10€. Estas cifras evidencian que son pensiones más que
insuficientes para cubrir las necesidades de este colectivo.
Acceder a un centro privado es prohibitivo con tarifas
mensuales superiores a 2.000€. Las listas de espera para uno
público o concertado es de años.
La esperanza de vida aumenta y la natalidad disminuye,
por lo que habrá menos personas que puedan ejercer en un
futuro el rol de cuidadoras en el ámbito familiar. La generación
del baby boom, que se incorpora ahora a la jubilación, carecerá
de esa ayuda. Las familias, y especialmente las mujeres, han
asumido el cuidado de las personas dependientes, pero los
cambios en el modelo familiar y laboral hacen imprescindible
que los gobiernos central, autonómico y municipal amplíen
los recursos de atención a los mayores y a la dependencia,
también como política de igualdad.
Si la situación actual es grave, peor será para nuestros
jóvenes, con salarios precarios, contratos temporales,
cotizaciones discontinuas, no podrán acceder a pensiones
dignas. No podrán ser solidarios en el cuidado de sus mayores,
ni recibir esa solidaridad de sus hijas e hijos. Hay que atender
las necesidades de hoy y planificar las de mañana, y acortar
los tiempos de espera para el acceso a centros residenciales y
a las ayudas a la dependencia, que llegan demasiado tarde. Es
imperativo proteger los servicios públicos y no convertirlos en
objeto de especulación y negocio.
Si los gobiernos estatal, autonómico y municipal, no ponen
urgentemente medios y servicios pensando a corto y largo
plazo, llegar a mayores será entrar en una etapa vital con gran
riesgo de precariedad y desamparo. Reivindiquemos con fuerza
que las leyes de protección al mayor se doten de los recursos
económicos para satisfacer los objetivos para las que fueron
creadas. No hay estado de derecho ni democracia plena, si las
leyes son solo palabras en un papel. Solo la ciudadanía cumple
sus deberes mientras las administraciones dejan indefensos a
colectivos vulnerables en riesgo de exclusión social. Exijamos y
movilicémonos porque juntas, Podemos!!

Para todos vosotros cornellanenses que habéis vivido con
preocupación la escalada de violencia tras la sentencia del
procés. Que habéis perdido jornadas de trabajo, que os
habéis visto afectados en vuestros desplazamientos por
cortes de carreteras, asalto de estaciones de tren o la toma
del aeropuerto, que habéis visto con indignación como los
violentos se dedicaban a destrozar ciudades, que no habéis
podido asistir a clases, que habéis sufrido en primera persona
la vulneración de vuestros derechos más fundamentales y que
no habéis podido desarrollar con normalidad vuestra vidas.
Deciros que no estáis solos, a pesar del silencio del equipo de
gobierno municipal, que además vota en contra de la moción de
condena a la violencia presentada por Ciutadans en el pleno de
octubre. Somos muchos los que apostamos por la sensatez y que
queremos la convivencia. Que nos importa más la depedencia
de nuestros mayores que la independencia, que sabemos que se
necesitan más ayudas para las familias en guarderías y mejorar
la conciliación o libros de textos gratuitos en la educación, que
nos supongan un alivio económico. Que estamos cansados
de los millones de euros destinados a las embajadas de la
Generalitat para hablar mal de España, de chiringuitos políticos
del procés con sueldazos para los amiguetes, de una televisión
y un gobierno autonómico que no nos tienen en cuenta y nos
desprecian. La deriva separatista de los últimos años nos ha
llevado a una situación límite en Cataluña por parte de aquellos
que quieren romper la convivencia. Un nacionalismo cada
vez más radical y cada vez más dedicado a la confrontación.
Esta grave situación que hoy vivimos es responsabilidad de
aquellos que lo han estado alentando desde las instituciones
catalanas y aquellos que han sido condescendientes, que
han pactado con los nacionalistas o han preferido mirar
hacia otro lado cuando han necesitado de su apoyo.
Desde Ciutadans siempre defenderemos el diálogo como
un valor positivo que todos debemos defender, que tiene
que partir de unas premisas claras y compartidas, de las
cuales nos hemos dotado: respeto al orden constitucional,
respeto al marco estatutario y en definitiva, respeto a nuestro
ordenamiento democrático, porque sino ese diálogo se
convierte en imposición y tiranía por parte de aquellos que
quieren acabar con los derechos y libertades de todos.
Para ir concluyendo, informaros a todos los cornellanenses
que el pasado 28 de octubre se aprobaron inicialmente
unos presupuestos municipales para 2020 por parte
de PSC y En Comú donde se aumenta la presión fiscal.
Es decir, el próximo año pagaremos más IBI y hay un
aumento también de las tasas y precios públicos. En un
contexto económico de desaceleración o enfriamiento
de la economía, no creemos que la fórmula más eficiente
sea subir impuestos a los residentes y trabajadores, pero
ya sabemos que es el proceder clásico de la izquierda.
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RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

SENTÈNCIA, DIÀLEG
I MOBILITZACIONS

CORNELLÀ, UNA CIUDAD
MÁS SOSTENIBLE

99 anys i 6 mesos, gairebé 100 anys de presó per als
nostres líders polítics i socials.
Definitivament, el 14 d’octubre del 2019 es va tornar a
constatar que la democràcia a l’Estat Espanyol ha mort. En una
democràcia real votar no és cap delicte i les idees no es jutgen.
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència,
que suposa una vulneració dels drets polítics individuals
de les persones condemnades, de les preses i exiliades
polítiques i una retallada dels drets i llibertats col·lectives.
El judici i la sentència ens han conduït a un estat d’absoluta
excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en
què es posa de manifest que l’aparell de l’Estat Espanyol actua
intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del
poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix
el dret que tenim a transformar la societat a través de la
independència. I, al mateix temps, tornem a constatar que les
forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg
com a instrument de resolució del conflicte.
Aquest ha estat un judici que mai s’hagués hagut de
produir; davant un problema polític, solucions polítiques,
no judicials. I diàleg. Aquesta paraula que molts dels partits
utilitzen però que pocs apliquen. Un diàleg que portem molts
anys reclamant i on sempre ens hem trobat una cadira
buida a l’altre costat.
Des de fa anys es vulneren constantment els drets socials,
polítics i democràtics a Catalunya. La repressió és constant i
desproporcionada i, per això, ens mobilitzem des del 2010.
I ho seguirem fent, pacíficament i cívica. Seguirem fent
marxes per la llibertat, manifestacions, concentracions,
caminades per la llibertat per les preses i presos polítics…
Arrel de la sentència hi van haver mobilitzacions multitudinàries,
la immensa majoria no violentes, però també hi ha va haver
manifestacions que van acabar amb aldarulls i violència. No
compartim la criminalització que s’ha exercit vers els CDR’s i
els manifestants. Es parla de violència, però violència per part
de qui? Pèrdua d’ulls, de testicles, 594 ferits i ferides, algunes
en estat greu, 194 detinguts, 34 persones empresonades
preventivament sense fiança, actuacions completament
desproporcionades per part dels cossos policials…
Violència són les actuacions policials de l’1 d’octubre, vulnerar
el dret a reunió, el dret a vaga, el dret a la llibertat d’expressió,
la censura als mitjans de comunicació i un llarg etcètera.
L’Estat Espanyol ha condemnat a 11 demòcrates innocents
perquè no pot condemnar a tot un poble. Reclamem la
llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques,
perquè no han comès cap delicte. I ens continuarem
mobilitzant pacíficament i cívica i continuarem treballant,
incansablement, per l’assoliment d’una República lliure,
justa i democràtica.

Seguimos caminando hacia una Cornellà más sostenible.
Me explico.
A lo largo de 2019, Cornellà ha ostentado el premio Green
Leaf, un reconocimiento al esfuerzo de las ciudades europeas
para convertirse en entornos más sostenibles. Este galardón
pone de manifiesto que municipios como el nuestro, con una
alta densidad de población y con condicionantes ambientales
que, en principio, podrían parecer adversos, están trabajando
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
El premio, además, nos anima a continuar impulsando
nuestro proyecto de ambientalización de la ciudad, Cornellà
Natura, mediante el cual queremos hacer de Cornellà un
municipio más amable, más verde y más saludable, para
aumentar el bienestar de las personas.
Como actuaciones más significativas de este último
trimestre del año y principios del 2020, queremos
destacar las nuevas ordenanzas municipales que
regulan la Zona de Bajas Emisiones y la circulación de
vehículos y peatones, el acceso restringido a la carretera
del Prat los fines de semana y, finalmente, las obras de
mejora de las calles Avellaner, Urgell y Empordà.
La ordenanza que regulará el acceso a la Zona de Bajas
Emisiones del ámbito Rondas de Barcelona entrará en
vigor el 1 de enero de 2020. El objetivo de dicha medida
es mejorar la calidad del aire que respiramos limitando
la circulación de los vehículos más contaminantes,
aquellos que no cuentan con el distintivo ambiental de la
DGT. Es un sí a la salud de las familias, es un sí a mejorar
la calidad del aire, y es un no a la contaminación.
Complementario a lo anterior, el año pasado se
inició el proceso de pacificación del barrio Riera con la
peatonalización de la calle Verge de Montserrat, y el cambio
de sentido de algunas calles. En el mes de octubre, con
la finalización de las obras de la carretera del Prat, se ha
incorporado una nueva actuación en este sentido, como es la
restricción del tráfico a vehículos ajenos a la zona, los fines de
semana. Esta medida está encaminada a ofrecer un entorno
más amable pacificando el tráfico de vehículos.
Precisamente, la nueva Ordenanza de Circulación de
Vehículos y Peatones pone el foco en esta nueva concepción
del espacio público pensado como un lugar de encuentro
y convivencia, donde el peatón pasa a tener la máxima
prioridad. Para ello, se centra en las normas de circulación
de bicicletas y vehículos de movilidad personal (patinetes),
así como la regulación del aparcamiento sobre la acera.
Y finalmente, seguimos transformando y naturalizando el
espacio público para hacerlo más amable con las obras de las
calles Urgell, Empordà y Avellaner.
Ya sabéis: nos podéis encontrar en psc@aj-cornella.cat,
¡nos vemos por la ciudad!
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CLAUDIO CARMONA
Grup Municipal d’En
Comú-Movem Cornellà

NOVEMBRE/
DESEMBRE
http://agenda.cornella.cat

PRESSUPOSTOS 2020;
PRIMER PAS DEL MANDAT
El passat 28 d’octubre va tenir lloc l’aprovació inicial dels
pressupostos i de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
Compartim algunes reflexions i sensacions:
Incertesa. Ens trobem amb un pressupost de més de 87
milions d’euros on el 66% dels ingressos provenen de recursos
propis i el 33% de transferències d’altres administracions.
Planeja l’ombra d’una nova recessió econòmica (si és que
havíem sortit de l’anterior) mentre mantenim una situació
incerta respecte als pressupostos de l’Estat i de la Generalitat
i les aportacions que aquestes poden fer als ajuntaments per
atendre les necessitats socials.
Certesa. Però aquesta imprevisibilitat exterior no pot
afectar el funcionament de l’ajuntament i dels serveis que
ha de prestar. Necessitem, per tant, un pressupost robust
socialment, que doni resposta a qui més ho necessita
mitjançant prestacions socials i atenció social integral,
polítiques d’ocupació, polítiques comunitàries i també
iniciatives de dinamització de l’economia local. Aquests
no serien exactament els nostres pressupostos però estem
satisfets amb moltes de les partides que creiem indispensables.
Especialment celebrem que la tarifació social de les escoles
bressol i l’escola municipal de música no genera cap
debat. Hem consolidat un model d’èxit que creiem que s’ha
d’estendre a altres serveis, per exemple incorporant el servei
de menjador de les escoles bressol, per continuar ampliant els
criteris d’equitat en l’accés a serveis municipals.
Repte. Des de l’àrea que ens toca gestionar, l’àrea de
polítiques mediambientals i comunitàries, tenim el repte de
situar l’ajuntament i la ciutat de Cornellà en el camí de la
transició ecològica necessària davant el context d’emergència
climàtica. I ho volem fer amb una visió comunitària, tenint
en compte l’impacte social i de gènere de fenòmens com la
pobresa energètica. En aquest sentit el pressupost municipal
comptarà amb recursos per seguir ampliant les auditories
energètiques i poder intervenir en els domicilis de famílies
vulnerables amb mancances en aquest àmbit.
Somni. Tenim la il·lusió de començar a veure en aquest
mandat Can Bagaria amb vida, amb molta vida social, cultural,
artística i comunitària. Creiem en la cultura, l’educació i l’art
com a eines potents d’empoderament ciutadà. Calen molts
recursos, i necessitem la implicació d’altres administracions,
però tant de bo aviat puguem veure la nova escola de música
funcionant i seguir teixint una xarxa d’equipaments que són
patrimoni de la nostra història i que ara tenen una nova vida
al servei de la ciutadania, com són el Palau de Can Mercader,
Can Suris (Citilab), Can Maragall i Can Bagaria.
Recorda que pots interactuar amb nosaltres per construir
la Cornellà del futur entre totes, en comú! Xarxes socials
Twitter, Facebook i Instagram: @catcomucornella /
Web: www.encomucornella.org

LA MOSTRA DEL CÒMIC
ES CONSOLIDA A CORNELLÀ
Cornellà viu immersa aquests dies en el món del
còmic, un esdeveniment cultural que ja fa 35 anys
que se celebra a la nostra ciutat. Al llarg del mes
de novembre podreu trobar exposicions, xerrades
i un munt d’activitats sobre els còmics en centres
cívics, instituts, biblioteques, museus, comerços,
mercats, entitats… Un dels plats forts de la Mostra
és l’exposició dels guanyadors i finalistes del 35è
Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà” al Castell.
Consulta tota la programació a
www.cornella.cat/ca/mostradelcomic.asp

ELS PINTORS DE CORNELLÀ
TORNEN PER NADAL
A les portes de les festes nadalenques, el Castell
acollirà la XIV Mostra del Grup de Pintors de Cornellà,
del 10 de desembre (inauguració a les 20 hores) fins
al 26 de gener. Fidels a la seva cita, diferents artistes
locals mostraran les seves obres i contribuiran a
omplir d’activitat i festa el programa nadalenc de
la ciutat. La mostra recull una trentena d’obres que
representen el treball de tot un any i on es poden
observar diverses temàtiques i tècniques, com
pintura a l’oli o aquarel·la, així com trobar referents
coneguts: persones, llocs, o indrets de la ciutat.

‘UN DIBUIX MISTERIÓS’,
NOU CONTE DE REIS
Aviat, tots els nens i nenes de la ciutat podreu
gaudir d’un nou conte de la Nit de Reis 2020.
Enguany, porta per títol “Un dibuix misteriós” i
l’ha escrit Júlia Tardà Fernández. La presentació
serà dimecres 11 de desembre, a les 18 hores, al
Castell de Cornellà. Com sempre, podreu personalitzar el vostre conte i acolorir les il·lustracions
que han estat creades per Carole Edet.
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LA GUERRA CIVIL EN CÒMIC

MASTERCLASS SALUDABLE

Fins al 15 de desembre podeu veure al
Museu Palau Mercader aquesta mostra de
diferents autors de novel·les gràfiques que
ens donen la seva visió d’alguns episodis
de la Guerra Civil espanyola, en el 80è
aniversari del seu final. El 24 de novembre
hi haurà l’activitat familiar “Fem un
mini-còmic”. Informa’t al telf. 93 474 51 35.

No et perdis aquesta activitat gratuïta
del programa Vine a fer esport salut!, al
parc de Can Mercader. Farem exercicis de
tonificació general mitjançant moviments
corporals i amb acompanyament musical.
Punt de Trobada: Rocòdrom de Can
Mercader, el 30 de noviembre, a les 11 h.

MARIKA VILA
Marika Vila es va iniciar en el món
dels còmics quan les dones no es
dedicaven a aquestes coses. Ella, i unes
poques més, es van obrir camí en un
àmbit minoritari, i sobretot, masculí.
La podeu veure a l’Espai d’Art
Moritz fins al 29 de novembre.

TARDOR D’INSÒMNIA
Gaudeix de jocs mentre menges
una pizza (divendres 29, a les 22 h) o
resol dubtes i la teva curiositat amb el
Crajmasutra (dissabte 30, a les 22 h).
Sessions per als joves a les Nits Insòmnia,
apunta’t al CRAJ (Mossèn Andreu, 17).

DESCOBREIX L’ENTORN DEL RIU
Última visita guiada de l’any per
conèixer la biodiversitat a l’entorn del
riu Llobregat i fer el manteniment de
les caixes niu, aquest dissabte 14 de
desembre, a les 10 hores. Gratuïta i per
a tots els públics. Cal inscripció prèvia:
http://ajuntament.cornella.cat/inscripcions

LES CORALS CANTEN
Un any més gaudirem de les veus de tres
corals de Cornellà, que ens oferiran el 24
de novembre, a les 13 hores, un concert
a l’aire lliure a les escales del porxo de
l’església de Santa Maria. Hi intervindran
la Coral Àuria, la Coral Nova de Cornellà
i el Cor Nova Tardor de Cornellà.

TROBADA LITERÀRIA
Joan Mundet autor de “Looking for
nobody” visitarà la biblioteca Central
de Cornellà per parlar sobre el procés
creatiu de la seva obra. La trobada
serà el 28 de novembre, a les 19 h.

200 ANYS DEL CANAL
DE LA INFANTA
Algú dirà que el Canal de la Infanta
és testimoni d’un passat perdut, però
avui dia encara gaudeix d’un gran
potencial urbanístic i cultural. Coneix la
seva història de la mà de Javier Morata
Martín, una xerrada organitzada per
LAvenç de Cornellà, a la biblioteca
Marta Mata, dijous 28, a les 19.30 h.
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Rambla musical
17/11/19

La Festa del parc del
Canal de la Infanta
20/11/19

Tarda jove de concerts
21/11/19

Concert amb Leia
22/11/19

Concert amb
La veu de Cornellà
23/11/19

VISITA ESPECIAL AL MUSEU

Concert Cordes del Sud

Cada diumenge, a les 12 hores, teniu
una visita guiada per descobrir alguns
dels espais de la planta noble del Museu
Palau Mercader, residència de la família
Mercader, Contes de Bell-lloc, al
segle XIX-XX. A més s’ofereix una
visita especial el divendres festiu 6 de
desembre. Inscripcions al tel. 93 474 51 35,
de dimarts a divendres de 10 a 14 h.

24/11/19

MCENROE EN CONCERT
El grup liderat per Ricardo Lezón
presenta el seu 6è àlbum “La distancia”,
a l’Auditori Sant Ildefons, el 14 de
desembre, a les 22 hores, amb un
estil indie-rock d’ànima americana
i una musicalitat extra respecte als
treballs anteriors. Més informació a:
https://entradescornella.cat/es

BENVITGUT NADAL
Vine a donar la benvinguda a les festes
nadalenques a la plaça de les Delícies,
el divendres 13 de desembre, de 20 a 24
hores, i gaudeix de zones de restauració,
animació i música a càrrec de l’associació
Cornellà Compra a Casa, i emporta’t un
val de compra per valor de 5€ per gastar
durant la campanya comercial de Nadal.

CONCURS DE CURTS
El Festival B-Retina ha obert el termini
per participar al VI Concurs de Curts,
per a obres amb elements de sèrie
B (arts marcials, terror, trash, ciència
ficció…). Us podreu endur fins a 500€.
Consulteu les bases a la web:
www.b-retina.cat/concurs-2/

Taller Fem un
mini còmic
28/11/19

Festa Encesa de Llums
1/12/19

Taller de Nadal
6/12/19

Visita guiada al Museu
Palau Mercader
7/12/19

Sant Ildephon’s
Christmas Festival
8/12/19

El cel de Nadal
13/12/19

Benvingut Nadal
14/12/19

Visita guiada
al riu Llobregat
15/12/19

Tast de música
al Museu

Carrer Avellaner

Dissabte 7 de desembre,
d’11.30 a 22 h

Música en directe, tallers infantils, activitats
i gastronomia en un ambient nadalenc

www.cornella.cat

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

