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L’EDUCACIÓ ÉS EL MOTOR
DE LA NOSTRA SOCIETAT
Tal y como decía el filósofo John Dewey –el
padre de la educación por la experimentación–,
“la educación no es preparación para la vida, la
educación es la vida en sí misma”. Ésta es una premisa
que estamos intentando trasladar a la política local,
involucrando a toda la sociedad cornellanense
en la educación de nuestros hijos e hijas.
La educación es uno de los grandes ejes de la
política municipal y aunque los ayuntamientos no
tenemos competencias en este aspecto, sí nos hemos
propuesto dar a nuestros jóvenes herramientas para
mejorar su currículum académico fuera del horario
lectivo. Proyectos como “Cornellà Aprèn”, el “Plan
Educativo del Entorno” o el “Educar per Créixer” les
proporcionarán un sentido crítico de la vida que les
será muy útil en su futuro. Nuestra intención también
es completar el conocimiento y la experiencia de
los adultos, fomentando la cohesión social entre
generaciones y por este motivo, disponemos de
opciones como la UNED Sènior, Cornellà Valors o la
“Escuela de Humanidades”, donde las experiencias de
vida y los valores adquiridos son los protagonistas.
Este año, el Ayuntamiento mantendrá todas sus
iniciativas en materia educativa, incrementando la
partida presupuestaria para llegar a más familias y para
garantizar el buen estado de los colegios de infantil
y primaria. Una de las novedades será la puesta en
marcha de las bibliotecas de Almeda y Fontsanta-Fatjó,
que serán más que un espacio de lectura. Serán salas
polivalentes donde la ciudadanía podrá decidir qué hacer.
La educación es la base de nuestra sociedad y
es nuestro deber como Institución, facilitar todas
nuestras herramientas posibles para garantizar
el acceso a la formación y al crecimiento
personal para evitar que nadie se quede atrás.
L’alcalde
Antonio Balmón

Tal com deia el filòsof John Dewey –el pare de
l’educació per l’experimentació–, “l’educació no és
una preparació per a la vida, l’educació és la vida en si
mateixa”. Aquesta és una premissa que estem intentant
traslladar a la política local, involucrant tota la societat
cornellanenca en l’educació dels nostres fills i fillles.
L’educació és un dels grans eixos de la política
municipal i, tot i que els ajuntaments no tenim
competències en aquest aspecte, sí que ens hem
proposat donar als nostres joves eines per millorar
el seu currículum acadèmic fora de l’horari lectiu.
Projectes com “Cornellà Aprèn”, el “Pla Educatiu de
l’Entorn” o “Educar per Créixer” els proporcionarà un
sentit crític de la vida que els hi serà molt útil en el seu
futur. La nostra intenció també és complementar el
coneixement i l’experiència dels adults, fomentant la
cohesió social entre generacions i per aquest motiu,
disposem d’opcions com l’UNED Sènior, Cornellà
Valors o l’”Escola d’Humanitats”, on les experiències
de vida i els valors adquirits són els protagonistes.
Aquest any, l’Ajuntament mantindrà totes les seves
iniciatives en matèria educativa, incrementant la partida
pressupostària per tal d’arribar a més famílies i per
garantir el bon estat dels centres d’infantil i primària.
Una de les novetats serà la posada en marxa de les
biblioteques de l’Almeda i Fontsanta-Fatjó, que seran
més que un espai de lectura. Seran sales polivalents
on la ciutadania podrà decidir què hi vol fer.
L’educació és la base de la nostra societat i és
el nostre deure, com a Institució, facilitar totes les
nostres eines possibles per garantir l’accés a la
formació i el creixement personal per evitar que ningú
no es quedi enrere.
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L’EDUCACIÓ, EIX VERTEBRADOR
DE LA POLÍTICA MUNICIPAL
L’educació és novament un dels objectius prioritaris
per a l’Ajuntament de Cornellà i es manté la voluntat
de mantenir una xarxa transversal del coneixement
que implica famílies, centres educatius i entitats
locals del municipi. Aquesta xarxa està adreçada a
tota la ciutadania, independentment de la seva edat,
i permet accedir a programes formatius i serveis
municipals de suport a l’educació i a la formació en
valors fora de l’horari lectiu. Principalment, aquesta
oferta està adreçada als més de 12.000 infants i joves
escolaritzats a la ciutat, tot i que també hi ha un
ampli ventall de propostes per a adults i famílies.
Com a mostra d’aquesta voluntat, el Consistori
destina aproximadament l’11% del pressupost
d’aquest 2020 al desenvolupament de projectes i
serveis vinculats a l’educació obligatòria (primària
i ESO), la postobligatòria i la formació continuada,

així com a les escoles bressol, centres i serveis
municipals; l’escola municipal de música Roser
Cabanes –que canviarà d’ubicació aquest curs–,
i l’escola d’educació especial Virolai. En total, són
2.364.605 € els que es destinaran a l’ensenyament,
a banda de la partida pressupostària destinada al
manteniment d’equipaments educatius de Cornellà.
Durant aquest any, es mantindran tots els projectes
formatius desenvolupats fins ara, d’on destaca un
increment en la dotació econòmica del Citilab
per seguir lluitant contra la bretxa digital. També
s’impulsarà el projecte "Cornellà Aprèn" i l’Escola
d’Humanitats, que es va posar en marxa al març
del 2018 amb l’objectiu de promoure valors com
la igualtat, la perspectiva de gènere i el pensament
crític a través de cursos, tallers i conferències. L’Escola
d’Humanitats va començar com una prova pilot i,
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Els centres educatius obren
les seves portes a les famílies
durant el març per mostrar
els seus projectes

EL CITILAB AMPLIA
EL SEU PRESSUPOST
PER SEGUIR ACOSTANT
LES TIC A LA POBLACIÓ
L’Ajuntament destinarà un milió d’euros del pressupost
d’aquest 2020 al Citilab per incrementar els seus
projectes formatius sobre noves tecnologies.
Destaca, per exemple, la formació en robòtica i
programació per a joves, el “SeniorLab“ per acostar
les xarxes socials a la gent gran o les “JamToday“,
la primera xarxa europea dedicada al disseny
aplicat de jocs amb l'objectiu d'establir un eix de
treball comú en la creació de jocs educatius.

arran de la bona rebuda per part de la ciutadania,
incrementarà la seva oferta al llarg d’aquest curs.
En total, al llarg de 2019-2020 hi hauran més de
200 propostes educatives, també programes com
el Pla Educatiu de l’Entorn, Educar per Créixer i el
Dyned per millora la competència en llengua anglesa i
estudi assistit. Principalment, l’Ajuntament de Cornellà
pretén complementar la formació obligatòria de les
aules i ampliar la formació curricular dels escolars.

En les següents pàgines del Cornellà Informa podreu veure un ampli reportatge sobre l’escenari educatiu
i de coneixement de la ciutat davant la propera obertura del període de preinscripció als centres educatius.
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–DE 0 A 3 ANYS–

L’ESCOLA BRESSOL,
PRIMER PAS PER A L’AUTONOMIA
PERSONAL DELS INFANTS
L’escola bressol acull nens i
nenes des dels primers mesos
fins als tres anys. És la primera
etapa del sistema educatiu, i
el seu objectiu és potenciar el
desenvolupament harmònic i
global dels infants. Els equips
de professionals de les escoles
bressol acompanyen els infants
en el seu creixement, observant,
respectant i donant resposta als
seus interessos i necessitats.
L’escola ajuda l’infant a ser
una persona autònoma, capaç de
prendre decisions que l’ajudin a
créixer i a formar part de la societat
de manera activa. És un espai
que facilita la socialització dels
infants, oferint-los la possibilitat de
compartir les seves experiències
d’aprenentatge amb altres nens
i nenes. Ajuda a desenvolupar
la personalitat de l’infant d’una
manera global, atenent tant els

aspectes físics com psicològics.
La relació estreta amb les famílies
és de vital importància; família i
escola tenen funcions diferents
però complementàries i es
comparteix el mateix objectiu:
el benestar dels infants.

SERVEIS COMPLEMENTARIS
L’Ajuntament de Cornellà també
ofereix els Espais Nadó (adreçats
a famílies amb nadons de 0 a 9
mesos), els Espais Familiars (per
a nens i nenes de 9 mesos a 3
anys i les seves famílies), el Centre
d’Infància i Família (de 0 a 6 anys),
espais educatius de joc i suport a la
família en la criança i educació dels
seus fills/filles, conduïts per professionals especialitzats, i el CDIAP,
que atén infants amb dificultats
en el seu desenvolupament o
amb el risc de presentar-ne.

VUIT ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS
Cornellà compta amb 641 places
distribuides en vuit escoles bressol
municipals. Aquests centres constitueixen un element molt important dins
de la política social que desenvolupa
l’Ajuntament de Cornellà, ja que,
a més del vessant educatiu, són
serveis que permeten millorar la
conciliació de la vida laboral i familiar
i compensar les desigualtats socials.
L'establiment d'una tarifació social
en les quotes d'ensenyament pretén
garantir l'accés a l'etapa educativa
de 0-3 anys independentment de la
situació econòmica de les famílies.
Totes les escoles ofereixen servei
de menjador, amb un menú que
s’ajusta a les necessitats dels infants i
que s’elabora al mateix centre. L’horari
és de 9.00 a 17.00 hores. Tots els
centres ofereixen servei d’acollida,
que funciona de 7.30 a 9.00 h.
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ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS
La Trepa
Vicenç Llivina, 7
Linda Vista
Bonavista, 66

93 377 19 51
93 375 35 01

Municipal La Baldufa
Marfull, 6 93 376 05 38
Edelweiss
Sorral del Riu, 1
Cel Blau
Terra Alta, 11

IMPLICACIÓ I
PARTICIPACIÓ
DE LES FAMÍLIES

93 377 37 08
93 475 23 83

L’Arc de Sant Martí
Av. Pablo Picasso, 51
93 475 35 38
La Rosa dels Vents
Joan Fernández, 31
93 475 25 58
Mag Maginet
Plaça dels Almogàvers, 2
93 375 15 97

SERVEIS MUNICIPALS
DE SUPORT A
L’EDUCACIÓ
INFANTIL

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

CONSELL
D’INFANTS
Está format per 35 infants de 5è
i 6è, representants de totes les
escoles de primària de la ciutat,
que reflexionen, raonen, dialoguen
i fan propostes sobre aspectes
que formen part de la seva vida
quotidiana, fent-se partícips de la
transformació de la ciutat com a
espai comú de convivència i de
relació per a les persones.
El Consell treballa valors
com la participació, la tolerància,
el civisme, la responsabilitat i
l’esforç, cada curs vinculat a un
tema relacionat amb la vida dels
infants i la ciutat. Com a novetat
d'aquest any, ja estan treballant per
a fer propostes als pressupostos
participatius de la ciutat.

Espais Familiars i
Espais Nadó Teresa Majem
Roger de Llúria
Plaça dels Almogàvers, 2
93 376 81 29
La Trepa
Vicenç Llivina, 7

93 470 92 68

Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç - CDIAP
Joan Fernández, s/n.
93 375 6253
Centre d’Infància i Família
Av. de la Línia Elèctrica, 9-11
627 932 221

NOVA AULA OBERTA DE FAMÍLIES

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

És un servei de suport i formació educativa adreçat a les famílies de
la ciutat, a demanda conjunta de les AFA i/o dels centres. Segons les
necessitats que plantegen les famílies en qüestions educatives, realitza
una programació de formació que es duu a terme al llarg del curs escolar,
amb la col·laboració de professionals especialitzats. Reforça les famílies
en la seva tasca diària d’educar els seus fills i filles, i a la transmissió
d’actituds i valors com l’esforç, la responsabilitat, el civisme i el diàleg.
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–DE 3 A 12 ANYS–

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
APOSTA PER L’ENSENYAMENT
PÚBLIC I DE QUALITAT
Cornellà és zona única de preinscripció i matrícula, cosa que
permet que totes les famílies de la ciutat puguin escollir, amb la
mateixa puntuació, qualsevol de les 21 escoles del municipi

Les escoles d’educació infantil i
primària públiques de Cornellà
treballen per la millora i l’optimització
dels resultats acadèmics dels seus
alumnes i garanteixen una educació
compromesa amb la ciutat,
centrada en la transmissió de valors
i en el treball per la sostenibilitat.
Les escoles disposen
d’equipaments i espais per impartir
les àrees més especialitzades, com
per exemple: aules de música,
d’idiomes, d’ordinadors i de
ciències, gimnàs, pistes esportives
i biblioteques. Disposen també de
serveis de menjador, acollida, servei
d’orientació psicopedagògica,
aules d’acollida per a alumnes
nouvinguts, activitats extraescolars
i casals en períodes de vacances.

PRIORITATS DE
L’ENSENYAMENT PÚBLIC
Atenent les prioritats generals
del Departament d'Educació, les
escoles públiques treballen
els objectius de consolidar la
promoció d'un model de mestre
compromès amb el PEC del
centre i el foment del lideratge
educatiu de les direccions per a la
transformació i la millora educativa.
També destaquen l'impuls a
l'autonomia dels centres i el treball
en xarxa, amb la finalitat d'assegurar
un projecte educatiu que tingui
com a eixos l'equitat i la inclusió.

CANVIS
SIGNIFICATIUS
INCORPORATS
DURANT EL
CURS 2019-20
• Concreció i desenvolupament
del currículum de l'educació
infantil i primària.
• Inclusió de la coeducació
en els processos educatius
fomentant la igualtat de gènere.
• Publicació a les pàgines web
de les escoles dels diferents
documents del centre:
PEC, NOFC, PLC…
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ESCOLES PÚBLIQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Abat Oliba
Sorral del Riu, 3 93 377 43 78
a8016422@xtec.cat
www.xtec.cat/ceip-abatolibacornella
Alexandre Galí
Cirerer, 1-7 93 376 48 95
a8043334@xtec.cat/
www.escolaalexandregali.cat
Anselm Clavé
Doctor Carulla, 1 93 377 43 43
a8016380@xtec.cat
www.escolaanselmclavecornella.
blogspot.com
Antoni Gaudí
Av. del Parc de Can Mercader, 6
93 377 43 48
a8016744@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceipantonigaudi-cornella
Dolors Almeda
Baltasar Oriol, 66 93 377 05 05
a8016367@xtec.cat
escola@dolorsalmeda.cat
www.dolorsalmeda.com
Els Pins
Pius XII, 17-19 93 377 42 93
a8016771@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceipelspins

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

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

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

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

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

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

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

Torre de la Miranda
Almogàvers, 10 93 376 08 79
http://agora.xtec.cat/ceiptorremiranda-cornella/
www.torredelamiranda.cat

Mediterrània
Bonavista, 45 93 377 25 04
a8051240@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/
ceipmediterraniacornella
Montserrat
Av. de la Línia Elèctrica, 2-4
93 375 50 00
a8016409@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceipmontserrat-cornella

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

JORNADES DE PORTES OBERTES
Abat Oliba
Dimarts 17 de març,
a les 9.30 i a les 17.00 h

Ignasi Iglesias
Divendres 13 de març,
a les 9.30 i a les 15.15 h

Sant Ildefons
Divendres 13 de març,
a les 9.30 i a les 15.15 h

Alexandre Galí
Dimarts 17 de març,
a les 9.30 i a les 15.15 h

Jacint Verdaguer
Dijous 12 de març,
a les 9.30 i a les 17.00 h

Sant Miquel
Dimarts 10 de març,
a les 9.30 i a les 15.15 h

Anselm Clavé
Dijous 12 de març,
a les 9.30 i a les 15.15 h

L’Areny
Divendres 20 de març,
a les 9.30 i a les 15.15 h

Suris
Dimecres 18 de març,
a les 9.30 i a les 15.15 h

Antoni Gaudí
Dimarts 10 de març,
a les 9.30 i a les 15.15 h

Martinet
Dijous 19 de març,
a les 9.30 i a les 15.15 h

Torre de la Miranda
Dimecres 11 de març,
a les 9.30 i a les 15.15 h

Dolors Almeda
Dimecres 18 de març,
a les 9.30 i a les 17.00 h

Mediterrània
Dijous 19 de març,
a les 9.30 i a les 17.00 h

Els Pins
Dimecres 11 de març,
a les 9.30 i a les 15.15 h

Montserrat
Divendres 20 de març,
a les 9.30 i a les 15.15 h
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Valors de respecte
a la diferència,
tolerància
i solidaritat

–DE 12 A 16 ANYS–

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA: APRENDRE
A CONVIURE
L’educació secundària obligatòria,
ESO, és una etapa que consta de
quatre cursos, on es consolida
la formació rebuda a primària.
Pretén garantir la igualtat real
d’oportunitats per desenvolupar
les capacitats individuals, socials,
intel·lectuals, artístiques, culturals i
emocionals dels joves i les joves.
En el decurs d’aquests quatre
anys es fa un especial èmfasi
en la transmissió dels valors
que permeten la convivència:
el respecte a la diferència, la
tolerància i la solidaritat. Aquests
valors resulten vitals en una ciutat
com la nostra, diversa socialment
i culturalment, i constitueixen un
repte per als centres educatius
i per a les pròpies famílies.
El currículum s’organitza
en agrupacions de matèries o
àmbits de coneixement, que
comparteixen les competències

que s’han de treballar amb
l’alumnat. Des de primer a tercer
d’ESO, els centres educatius
ofereixen a l’alumnat matèries
optatives com l’emprenedoria,
segona llengua estrangera o
cultura clàssica. Quan l’alumnat
arriba al darrer curs de l’ESO, pot
aconseguir el graduat si ha assolit
les competències i els objectius
de l’etapa o bé un certificat
d’escolarització, en cas contrari.

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

A quart d’ESO l’alumnat ha
de fer el projecte de recerca,
preferentment en equip. L’objectiu
del projecte és demostrar la
capacitat d’autonomia i iniciativa en
l’organització del treball individual i
també de cooperació i col·laboració
en el desenvolupament d’un
projecte en comú. D’aquesta
manera, els joves i les joves tenen
l’oportunitat de desenvolupar
les competències bàsiques
treballades al llarg de tota l’etapa.
Cal destacar també el servei
comunitari. Els centres poden triar
dur-lo a terme a tercer o a quart
d’ESO. L’objectiu és formar l’alumnat
com a ciutadà amb habilitats
socials. Els joves i les joves han de
fer un mínim de 10 hores de servei
actiu a la comunitat, cosa que
permetrà el seu desenvolupament
tant des del vessant intel·lectual
com des del vessant humà.
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INSTITUTS PÚBLICS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Esteve Terradas i Illa
Bonavista, 70 93 377 11 00
a8016781@xtec.cat
www.esteveterradas.cat

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

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

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

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

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

DATES DE PORTES OBERTES
Esteve Terradas i Illa
Dissabte 14 de març, a les 10.00 h
Francesc Macià
Dimecres 4 de març,
a les 17.00 i a les 18.30 h

Joan Miró
Dissabte 21 de març,
a les 10.00 i a les 12.00 h

Miquel Martí i Pol
Dissabte 7 de març,
a les 10.00 i a les 12.00 h

Maria Aurèlia Capmany
Dissabte 21 de març, a les 11.00 h

Neus Català
Dissabte 7 de març, a les 11.00 h

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

PORTES OBERTES DELS
CENTRES CONCERTATS
Betània
Dissabte 14 de març,
a les 11.00 h
Bonavista, 37-39 93 375 33 67
info@escolabetania.es
www.escolabetania.es
El Pilar
Dilluns 2 i dimarts 10 de març,
a les 9.00 i a les 15.00 h
Cristòfol Llargués, 18
93 376 09 49
info@elpilar.cat
www.elpilar.cat

Sagrada Família
Infantil i primària
Dilluns 9 de març,
a les 18.00 h
ESO
Dilluns 9 de març,
a les 18.15 h
Doctor Carulla, 23
93 377 01 37
a8016628@xtec.cat
www.sagradafamiliacornella.com

Sant Antoni Maria Claret
Visites concertades demanant hora
Dissabte 7 de març,
de 10.00 a 13.00 h
Divendres 13 de març,
de 10.00 a 15.15 h
Mariné, 11-17
93 376 19 49
a8016501@xtec.cat
www.claretcornella.cat
Santa Eulàlia
Dijous 27 de febrer i 12 de març,
a les 9.15 h
Divendres 28 de febrer
i 13 de març, a les 15.15 h
La Miranda, 50
93 375 14 02
director@santaeulaliaonline.com
www.santaeulaliaonline.com
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–A PARTIR DE 16 ANYS–

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS:
OPCIONS D’EDUCACIÓ PER A TOTHOM
Cornellà té una de les ofertes de
formació professionalitzadora més
completes de la comarca, d’alta qualitat
i amb un alt índex d’inserció laboral
Els alumnes que han obtingut el graduat en
ESO tenen dues opcions per continuar la seva
formació acadèmica: els cicles formatius de
grau mitjà de la formació professional, o bé
el batxillerat, que té tres modalitats: ciència i
tecnologia, humanitats i ciències socials, o arts.
Les tres modalitats es poden cursar a Cornellà:
tots els instituts ofereixen les dues primeres, mentre
que el Maria Aurèlia Capmany ofereix també la de
batxillerat artístic i, a més, el Miquel Martí i Pol dona
l’opció de fer el Batxibac (batxillerat en francès).
D’altra banda, al voltant d’un miler de joves
escullen cada any alguna de les especialitats
de la formació professional existents a Cornellà,
cosa que els permetrà enfrontar-se amb recursos
i capacitació professional al món laboral.
Tant els cicles de grau mitjà com el batxillerat es
poden completar amb els cicles formatius de grau
superior. Finalment, podran accedir a la universitat tant
des del batxillerat com des d’un cicle de grau superior.

1
ORIENTACIÓ PER TRIAR
UN ITINERARI FORMATIU
Els tutors i tutores dels instituts orienten l’alumnat
perquè decideixin allò més beneficiós per a ells en
la tria de la continuïtat dels estudis, ja sigui amb
l’elecció de la universitat o de cicles formatius de
grau superior. Els i les joves també compten amb
el Punt d’Informació a l’institut, que organitza
xerrades específiques d’informació i orientació
acadèmica a les diferents etapes educatives.
Al Departament d’Educació es troba el Servei
d’Orientació, on també es poden fer consultes
personalitzades sobre homologació d’estudis
estrangers, els recursos formatius de la ciutat o
les diferents possibilitats d’itineraris formatius.
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2

3

CICLES FORMATIUS AMB PRÀCTIQUES
A EMPRESES O FP DUAL

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Els cicles formatius de grau mitjà i superior es poden
cursar als instituts Esteve Terradas i Illa i Miquel Martí
i Pol, on també trobareu la FP dual, un model de
formació que augmenta la col·laboració entre els
centres educatius i les empreses en el procés formatiu
dels alumnes: així compatibilitzen la seva capacitació
a l’institut amb la inserció en entorns laborals reals.
Quan acaba l’ESO, l’alumne pot accedir a cicles
formatius de grau mitjà. Qui supera aquest cicle, obtè
el títol de tècnic/a i pot realitzar el curs d’accés a grau
superior, passar una prova d’accés o matricular-se
en els cicles amb vacants. Finalitzat el grau superior,
l’alumnat obté un títol de tècnic/a superior que
facilita la inserció en el món laboral, el reciclatge o
la promoció interna per a aquelles persones que,
tot i ser treballadores en actiu, opten per millorar la
seva ocupabilitat obtenint una titulació reglada.

Els programes de formació i inserció (PFI) són una
alternativa per a joves majors de 16 anys sense el
graduat en ESO i que volen aprendre una professió.
Duren un curs escolar i combinen la teoria amb la
pràctica, a més de preveure pràctiques en empreses.
L’alumnat que el completa rep un certificat de
professionalitat que acredita els seus coneixements
i, segons la nota del curs, està exempt de fer part de
la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
Fundació per a joves La Carena
Especialitats en auxiliar de cuina i auxiliar de comerç
i atenció al públic.
Carretera d’Esplugues, 240-242 93 261 90 01
lacarena@pangea.org
Fundació El Llindar
Especialitats en auxiliar de reparació i manteniment
d’automòbils, auxiliar de cuina, auxiliar de muntatges
i instal·lacions elèctriques, d’aigua i de gas, i auxiliar
d’imatge personal (perruqueria i estètica).
Carretera de l’Hospitalet, s/n. 93 377 31 89
aulataller@elllindar.org
Projecte de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP)
Especialitats d’auxiliar de jardineria, auxiliar de
manteniment i muntatges d’instal·lacions elèctriques
d’aigua i gas (Institut Esteve Terradas) i auxiliar
de fusteria (Institut Miquel Martí i Pol).

Cicles de grau mig
Instal·lacions elèctriques i automàtiques, fusteria i moble,
cures auxiliars d’infermeria, farmàcia i parafarmàcia
(Miquel Martí i Pol). Electromecànica de vehicles
automòbils, gestió administrativa, manteniment
electromecànic, mecanització, preimpressió digital,
sistemes microinformàtics i xarxes (Esteve Terradas i Illa).
Cicles de grau superior
Sistemes electrotècnics i automatitzats, disseny i
moblament (construccions efímeres i decorats),
anatomia patològica i citodiagnòstic, laboratori clínic i
biomèdic, salut ambiental (Miquel Martí i Pol). Administració i finances, assistència a la direcció, administració
de sistemes informàtics en xarxa (orientat a
ciberseguretat), desenvolupament d’aplicacions
multiplatafoma, desenvolupament d’aplicacions
web, disseny i edició de publicacions impreses i
multimèdia, mecatrònica industrial, programació
de la producció en fabricació mecànica, prevenció
de riscos professionals (Esteve Terradas i Illa).

Preinscripció: pendent de les dates definitives.
Consulteu www.cornella.cat o
www.gencat.cat/preinscripcio
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JORNADA DE
PORTES OBERTES
Dimecres, 11 de març,
a les 9.30 i a les 15.15 h

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

UNA FORMACIÓ INTEGRAL
ADAPTADA A LES NECESSITATS
DE CADA ALUMNE
L’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai atén alumnes amb
necessitats educatives especials des dels 3 fins als 21 anys. A més a més,
acull alumnes d’escolaritat compartida amb centres ordinaris d’educació
infantil, primària i ESO.
Se segueix el currículum ordinari establert pel Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya adaptat a les necessitats de l’alumnat. L’equip
de professionals és multidisciplinar: mestres, pedagogs, psicòlegs, logopedes,
fisioterapeuta i psicomotricista. El centre ofereix als alumnes diferents activitats
com piscina, teràpies amb cavalls, teràpia amb gossos, música i musicoteràpia,
així com excursions, colònies i visites culturals.
La tasca educativa de l’escola és aconseguir, per sobre de tot, que
els alumnes se sentin bé, siguin feliços i es trobin en un entorn acollidor
on puguin prendre consciència de les emocions pròpies i alienes, i la
capacitat de regular-les.
L’AMPA del centre organitza de manera periòdica activitats extraescolars
i casals d’estiu el juny i el setembre.

ESCOLA MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ
ESPECIAL VIROLAI
Mossèn Andreu, 64 bis
93 376 31 59
a8032270@xtec.cat
eevirolai@aj-cornella.cat

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

FORMACIÓ MUSICAL:
COMPROMÍS AMB LA VIDA
CULTURAL DE CORNELLÀ
L’Escola Municipal de Música Roser Cabanas ofereix
els mitjans pedagògics i materials per accedir a un
ensenyament musical de bon nivell, que promogui
la pràctica individual o col·lectiva d’aquest art i doni
resposta a les necessitats de la població, des d’infants
de 4 anys fins a adults.
Els alumnes més petits comencen la seva formació
amb el primer curs de sensibilització musical, i després
passen a triar l’instrument que volen tocar i que aniran
aprenent i perfeccionant al llarg dels següents cursos.
A partir dels 8 anys i fins als 16 els alumnes fan els
cursos de llenguatge musical.
També s’han de destacar els cursos de joves d’entre
12 i 17 anys, alumnes que no han tingut una formació
musical anterior. Dels quatre cursos que hi ha de joves,
en els dos primers és obligatori fer llenguatge musical.
La majoria estudien l’instrument que han triat i també
participen en conjunts instrumentals o vocals.
Per la seva banda, les persones adultes interessades
en la música poden seguir cursos per aprendre a tocar
algun instrument musical. L’escola ofereix un bon ventall
de matèries per cursar i n’existeix una àmplia optativitat,
com els conjunts instrumentals i el conjunt vocal. Pel
que fa als instruments, cal recordar que l’escola ofereix
piano, violí, viola, violoncel, guitarra clàssica i elèctrica,
flauta travessera, clarinet, saxofon, oboè i bateria.
A més a més, l’Escola participa en la vida cultural
de la ciutat amb l’organització de concerts a les
seves instal·lacions i a L’Auditori de Cornellà, i amb
la intervenció en esdeveniments lúdics i culturals
promoguts per diferents entitats de la ciutat.

ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA ROSER CABANAS
Mossèn Andreu, 13-19 93 376 32 11
emusica@aj-cornella.cat
emusicacornella.wix.com/emmrosercabanas

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

JORNADA
DE PORTES
OBERTES
Dimarts 5 de maig,
de 18.00 a 19.00 h
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–ESCOLA D’IDIOMES–

L’EOI, LA MILLOR MANERA
D’APRENDRE IDIOMES

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

ELS ESTUDIS QUE S'HI PODEN CURSAR

COM ACCEDIR-HI

S’hi pot aprendre anglès, francès, alemany, rus
i japonès en tres modalitats diferents:

Per als cursos ordinaris es fa un sorteig de places
entre els preinscrits a través del formulari telemàtic
unificat per a tot Catalunya que trobareu al web
de qualsevol EOI a finals d’agost o principis de
setembre. En el cas de l’alemany el procés es repeteix
al gener per a la matrícula del segon semestre.
Per als cursos especials es fa una preinscripció
telemàtica des del web de l’escola al setembre i al
gener-febrer. Cal acreditar el nivell que es té de l’idioma de
manera documental o bé fer una prova de nivell. Pel que
fa als cursos d’estiu, es fa una preinscripció telemàtica que
comença a mitjans abril. Per a qualsevol curs (excepte els
cursos inicials), cal acreditar el nivell que es té de l'idioma
de manera documental o bé fer una prova de nivell.

• Ensenyaments ordinaris d’anglès, francès i
alemany: condueixen a les titulacions oficials
(A2, B1, B2 i C1). Els estudis d’anglès i francès
s’imparteixen en format anual i els estudis
d’alemany s’imparteixen majoritàriament en format
semestral. La majoria de cursos són presencials
però també oferim els cursos B2.1 i B2.2 de francès
i alemany en modalitat semipresencial (un sol
dia de classe+feina telemàtica a distància).
• Ensenyaments especials d’introducció, actualització
i perfeccionament d’anglès, francès, alemany, rus
i japonès: són cursos de durada variable (d’un o
dos semestres i de dues o tres hores setmanals),
són en general cursos més fàcils de compaginar
amb la feina o la vida privada (pels seus horaris i la
seva càrrega de feina, que sol ser més lleugera).

METODOLOGIA I EQUIPAMENTS

Més informació a: www.eoicornella.cat

L'alumnat té moltes oportunitats tant de practicar la
llengua (parlar, escoltar, llegir, escriure, interaccionar
amb companys/es i assistents) com de viure i aprendre
una nova cultura, amb materials innovadors i aules
equipades amb tecnologia per a l’ensenyamentaprenentatge de llengües, a més de biblioteca-mediateca,
activitats lingüístiques i culturals complementàries
i connexió Wi-Fi gratuïta per als estudiants.

EOI CORNELLÀ

JORNADA DE PORTES OBERTES

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

Ignasi Iglesias, 7
TRAM: Ignasi Iglesias / METRO I RENFE: Cornellà Centre
93 377 81 77
info@eoicornella.cat
www.eoicornella.cat

Dijous 16 d'abril, a les 19.00 h
Dilluns 20 d'abril a les 19.00 h
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–FORMACIÓ CONTINUADA–

UNED:
EDUCACIÓ A
DISTÀNCIA
UNED SÈNIOR/
UNIVERSITAT DE
LA GENT GRAN:
CONTINUAR
APRENENT
La UNED Sènior/Universitat de la Gent Gran ha complert ja
14 anys des de la seva implantació.
És un projecte que vol posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes
de Cornellà i de la seva comarca un gran ventall de cursos
formatius, a l’abast de tothom, i pel qual ja han passat
al voltant de 300 persones.
També vol ser un espai de trobada per a tots aquells que volen
continuar aprenent i creixent tant des d’un punt de vista personal
com col·lectiu. És obert a totes aquelles persones que tinguin la
voluntat de continuar aprenent, amb independència de la seva
formació prèvia. És important saber que no es fan exàmens. Tot
l’alumnat, en acabar, rep un diploma d’assistència i participació.
Pot accedir-hi tothom que tingui a partir de 50 anys. La
programació es reparteix en dos quadrimestres, on els alumnes
poden augmentar els seus coneixements, entre d’altres, en anglès,
filosofia, història del teatre, literatura, música, antropologia, art,
creixement personal, tècniques de comunicació i resolució de
conflictes, astronomia, geografia, les matemàtiques que ens
envolten, alimentació equilibrada, descobreix la natura de l'entorn,
història, i més, un total de vint-i-quatre cursos.
Les classes són el dimarts i el dijous de 18.00 a 20.00 hores.

A Cornellà comptem des de l’any 1993 amb
una extensió de la Universitat Nacional
d’Educació a Distància (UNED), des d'on
actualment es pot fer el Curs d’Accés
Directe per a majors de 25 i 45 anys,
adreçat a aquelles persones que per raons
laborals o de residència no poden assistir
de manera regular a classe. Aquestes
persones podran accedir a la universitat
mitjançant la superació de la prova
específica que convoca la UNED.
El sistema consisteix que els alumnes
poden seguir els cursos des de casa seva, però
també compten amb els recursos i el suport
necessari als punts de reforç. Cada setmana
els alumnes poden mantenir una tutoria amb
els seus professors, una trobada personal
on exposar els dubtes que hagin sorgit o
demanar bibliografia sobre les matèries.
A més, a l’extensió de la UNED els alumnes
tenen accés a recursos informàtics i a les
noves tecnologies, que poden fer servir per
recopilar informació per tal de poder seguir el
curs i aconseguir la titulació desitjada.

UNED I UNED
SÈNIOR/UGG
Centre Cultural Joan N. García-Nieto
Mossèn Andreu, 13-19, 3a planta
93 376 70 11
info@cornella.uned.es
www.cornella.cat
www.unedbarcelona.es
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–FORMACIÓ CONTINUADA–

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

CFA CORNELLÀ
DE LLOBREGAT
Ignasi Iglesias, 7 93 375 59 03
a8042846@xtec.cat
www.cfacornella.cat

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

El Centre de Formació d’Adults
Cornellà permet que la ciutadania
pugui continuar formant-se i
enriquint els seus coneixements,
així com adquirir competències
tècniques i professionals. Possibilita
la reincorporació al sistema educatiu.
A l’escola hi poden participar totes
les persones més grans de 18 anys.
Les activitats es realitzen en torns de
matí, tarda i vespre, durant tot el curs
escolar, des de setembre fins a juny,
de 9.00 a 21.00 hores.

QUÈ FEM?
• Ensenyaments inicials i bàsics:
inclou llengua catalana (3 nivells),
llengua castellana (3 nivells),
llengua anglesa (3 nivells),
llengua francesa (1 nivell)
i informàtica (4 nivells).
• Formació bàsica: cicle de
formació instrumental i
cicle d’educació secundària,
obtenció del títol de graduat en
educació secundària (ESO).

• Preparació per a proves d’accés:
cursos adreçats a alumnes que
es volen preparar per accedir a
cicles formatius de grau superior,
així com per realitzar la prova
d’accés a la universitat (per a
majors de 25 i de 45 anys).
• Curs específic d’accés
a grau mitjà (CAM).

JORNADA DE PORTES OBERTES
Dilluns 25 de maig, a les 17.00 h
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681 ESPECTADORES
SE DIERON CITA EN
L’AUDITORI PARA VER
“CAMBIO DE MARCHA”

LA GUARDIA URBANA
PROMUEVE LA SEGURIDAD
VIAL ENTRE LOS JÓVENES
El pasado 23 de enero, L’Auditori
fue el escenario de la obra de teatro
titulada “Cambio de marcha”. Ésta
es una actividad educativa de la
Guardia Urbana impulsada por la
fundación Mutual de Conductores
que tiene el objetivo de concienciar
a los jóvenes de entre 16 a 18
años de las consecuencias de
los accidentes de tráfico.
Ésta es la cuarta edición
de esta actividad en Cornellà
y como novedad, además de
estudiantes, también asistieron
trabajadores y trabajadoras de

TECSALSA. En total, hubo 681
espectadores y participaron los
institutos Esteve Terradas, Joan
Miró y Miquel Martí i Pol, además
de la fundación El Llindar.
La primera vez que “Cambio de
marcha” se representó en Cornellà
fue en el año 2017, entonces, con
la asistencia de 444 participantes.
A raíz de la repercusión de la obra y
del impacto que ésta genera entre
los jóvenes, cada año se han ido
sumando más centros educativos.

EL AYUNTAMIENTO DE
CORNELLÀ, CONTRA LAS
PELEAS EN EL DEPORTE
En relación con los incidentes violentos sucedidos el pasado
25 de enero, antes del partido de fútbol entre el R.C.D.
Espanyol y el Athletic de Bilbao, el Ayuntamiento de Cornellà
ha decidido personarse como acusación particular contra
las cinco personas detenidas por los Mossos d’Esquadra
acusadas de incitadoras y autoras de vandalismo, alteración
de la convivencia y agresiones físicas. El consistorio también
condenó los gritos racistas contra el jugador Iñaki Williams.

¿QUÉ ES ”CAMBIO
DE MARCHA”?
Es una representación teatral basada
en la llamada telefónica entre dos
hermanas. Una de ellas presencia
un accidente de tráfico mientras va
en coche a una discoteca. Durante
el relato, se van intercalando vídeos
informativos y testimonios reales
de un policía, un bombero y un
miembro del Sistema de Emergencias
Médicas (SEM). También hay relatos
de una persona que ha sufrido
un siniestro y de un familiar de
una víctima mortal en carretera.
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EL CENTRO DE
EMPRESAS PROMUEVE
LA CREACIÓN DE 60
NUEVOS NEGOCIOS
EN 2019
Entre las nuevas empresas
constituidas y los negocios acogidos
en los viveros de empresa, esta área
de Procornellà ha contribuido a la
ocupación de más de 700 personas
en el municipio durante el 2019

El Centro de Empresas Baix Llobregat, que está
integrado en la empresa municipal Procornellà,
desarrolla diferentes iniciativas de apoyo, formación
y asesoramiento para empresas y emprendedores
a lo largo del año con el objetivo de promover
el sector económico de la zona y fomentar la
creación de ocupación. En esta línea, durante
el 2019, el Centro ha atendido 213 proyectos
empresariales y ha ayudado a crear 60 nuevas
empresas, lo que ha supuesto la creación de
manera directa de 101 nuevos puestos de trabajo.
De la misma manera, durante el 2019 el Centro
de Empresas ha realizado 119 sesiones formativas de
apoyo a la gestión empresarial. Destacan el “Programa

AGENDA DE ACTIVADES
DURANTE EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2020
El Centro de Empresas Baix Llobregat organiza
sesiones formativas semanales y mensuales, además
de actividades puntuales. La mayoría se realizan
presencialmente en la calle Tirso de Molina, 36.
Las inscripciones se pueden formalizar a través
de www.centredempresesprocornella.cat
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81%

El
de las empresas
asesoradas y alojadas
sobrevive a los 3 años

EN MARCHA LA 4ª EDICIÓN
DEL CORNELLÀ OPEN FUTURE
El Centro de Empresas Baix Llobregat, amparado
por la plataforma global Telefónica Open Future,
comenzó el pasado 15 de enero la cuarta edición
del Cornellà Open Future. Su objetivo es buscar
startups de base tecnológica para captar el talento de
la zona y fomentar la autocupación. En esta nueva
edición, se han sumado a la iniciativa 8 proyectos
que tendrán todo un año para convertir su idea de
negocio en una realidad a través del acompañamiento
de los profesionales de Procornellà. En ediciones
anteriores del Cornellà Open Future, se han incubado
36 startups, de los cuales el 40% sigue en activo
generando una treintena de puestos de trabajo.
de Cultura Emprendedora en el Colegio”, el “Club de
la Oratoria”, las sesiones periódicas de networking y el
programa de aceleración empresarial “Cornellà Open
Future” –el cual ha acompañado 15 startups al año—.
Actualmente, Procornellà tiene dos equipamientos
destinados al alquiler de despachos o naves: uno, en
el barrio Almeda en el propio Centro de Empresas
en la calle Tirso de Molina; y el segundo, el Vivero
de Empresas Procornellà, en el barrio del Pedró, en
la calle Joan Fernández. Entre las dos instalaciones,
a lo largo del 2019 han acogido 145 negocios y el
alojamiento de estas empresas ha contribuido a la
ocupación de 647 personas durante el pasado año.
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19 DE MARZO
EMPRESAS DE ÉXITO:
ORIENTACIÓN
AL MERCADO

24 DE MARZO
MARKETING
DIGITAL: PRIMEROS
PASOS DE UNA
EMPRESA EN
INTERNET

la

5 DE MARZO
CLAVES PARA
CONSEGUIR Y
GESTIONAR EL
MEJOR EQUIPO

12 DE MARZO
ASPECTOS
LEGALES CLAVE
PARA GESTIONAR
TU EMPRESA

de
Av.

27 DE FEBRERO
LINKEDIN, ¿TIENES
OPTIMIZADA LA
QUE ES LA MEJOR
RED DE CONTACTOS
QUE EXISTE?
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A PROP TEU ARRIBA GAIREBÉ
A LES 1.700 INCIDÈNCIES EL 2019
I PERMET DESENVOLUPAR
505 MICROACTUACIONS
Durant el 2019, A Prop Teu ha rebut
1.696 aportacions de la ciutadania,
augmentant un 6,7% respecte l’any
anterior. D’aquestes propostes, un
62% han estat vinculades a l’àrea
d’Espai Públic i Manteniment (1.050
incidències); un 21% corresponen a
Guàrdia Urbana i Convivència (364
casos); i un 8% (141 expedients), a
Salut Pública. La resta, corresponen a
Medi Ambient, obra pública i privada,
o qüestions més genèriques.
Els suggeriments de la població
rebuts durant el 2019 també
han permès desenvolupar 505
microactuacions, la gran majoria
d’elles (473) relacionades amb
temes diversos d’Espai Públic. La
resta de les actuacions han estat
relacionades amb la seguretat vial
associades a la Guàrdia Urbana.

La plataforma es va posar
en marxa l’any 2013 i, al llarg
dels set anys de funcionament,
s’han rebut més de 8.000 avisos,
aportacions i suggeriments
per part de veïns i veïnes de
Cornellà, que cada any permeten
posar en marxa centenars de
microactuacions i projectes
de millora de l’entorn urbà.
La plataforma A Prop Teu és
una eina de comunicació directa
entre l’Ajuntament de Cornellà i
la ciutadania a través de la qual
es registren avisos o propostes
de temes diversos de la ciutat,
presentats per part de la població.
El Consistori rep aquestes incidències
i detecta noves necessitats a
Cornellà, que intenta resoldre amb
rapidesa per solucionar qualsevol

INCIDÈNCIES
RESOLTES
RECENTMENT

incident vinculat amb la reparació
o millora de l'espai públic —la
majoria—, la seguretat, la salubritat
o la convivència.
A Prop Teu divideix la ciutat de
Cornellà en més de trenta petites
zones, cadascuna responsabilitat
d’un regidor de l’equip de Govern.
Les incidències arriben a un gestor
que les deriva al departament
tècnic corresponent, i al regidor o
regidora responsable de l'àrea sobre
la qual s’ha realitzat la consulta
o proposta. Un cop analitzat i
comprovat cada cas, els departaments estudien possibles solucions
i el regidor responsable de cada
àrea contacte directament amb
l’usuari per donar-li una resposta
en el menor temps possible.

PARADA DE TAXIS
S’ha millorat la visibilitat
de la parada de taxis de
la carretera del Prat.

GRONXADOR ADAPTAT
La zona de jocs del carrer
Penedès és més accessible
amb un gronxador adaptat.
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A PROP TEU EN DADES
INCIDÈNCIES
ANY PER ANY

INCIDÈNCIES PER VIA D’ENTRADA

2013
799

Twitter: 271

2014
689
2015
1.018

Web: 1.425
84%

www

16%

2016
1.298
2017
1.475
2018
1.589
2019
1.696

La majoria d’incidències (84%)
s’han comunicat via web
el 2019, amb un formulari
que permet geolocalitzar
el punt on cal actuar
INCIDÈNCIES
PER ÀREA

Salubritat
Pública

Obra pública
i privada 3%

8%

Medi
Guàrdia
Ambient 1% Urbana
Espai Públic i
/ Convivència Manteniment
22%
60%
Generals 4%

SI VOLEU PARTICIPAR A LA PLATAFORMA,
PODEU ACCEDIR A TRAVÉS DE…

www.apropteucornella.cat

apropteu@aj-cornella.cat

@apropcornella
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ES NECESARIO
INSCRIBIRSE PARA
ACCEDER A LAS
VIVIENDAS DEL PISA
Las viviendas de protección oficial en régimen de compraventa
de la promoción del IMPSOL de la avenida República Argentina,
núm. 21 de Cornellà de Llobregat (Cine Pisa) próximamente
abrirán sus bases para que las personas interesadas se inscriban
en el sorteo. Para poder acceder a ellos, es imprescindible
estar inscrito previamente en el Registro de Solicitantes de
Viviendas de Protección Oficial de la Generalitat de Catalunya.
La promoción contempla la construcción de 75 pisos de venta,
de los cuales, tres se destinarán a personas con movilidad reducida;
dos, para familias monoparentales y otros dos, a personas con
discapacidad psíquica o enfermedad mental con autonomía personal.
Las 68 viviendas restantes se destinarán a un público general.
Para participar en el sorteo, además de estar dado de alta en el
Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección Oficial, habrá
que presentar una solicitud, que se encontrará en la página web del
IMPSOL y de la OLH. Esta solicitud se podrá entregar durante el mes
de marzo en las oficinas del IMPSOL o en la propia Oficina Local de
Vivienda, pidiendo cita previa en la página www.olhcornella.cat
Para más información:
OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE CORNELLÀ
Lunes a miércoles: de 8.30 a 14.30 h
Calle Avellaner, 7
y de 15.30 a 19 h
93 376 31 81
Martes, jueves y viernes:
olh@procornella.cat
de 8.30 a 14.30 h
www.olhcornella.cat

11
VIVIENDAS DE
ANCIANOS
REPARADAS
El Ayuntamiento de Cornellà ha
promovido durante el 2019 el programa
de reparaciones de viviendas de la
Diputación de Barcelona con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las personas
mayores de 80 años, mayores de 65 años
con alguna discapacidad reconocida
o menores de 65, con necesidades
especiales. Todo, coordinado a través
de los Servicios Sociales Municipales
que se han encargado de gestionar las
ayudas de las 11 familias beneficiarias.
El programa ha subvencionado el 100%
del coste total de las 11 intervenciones
realizadas en Cornellà, que en la
mayoría de los casos han consistido en
garantizar la accesibilidad de los baños
con sanitarios adaptados o instalar
sistemas de seguridad en las cocinas.
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CONSULTA DES D’AQUEST
QR TOTES LES ACTIVITATS
PROGRAMADES

CORNELLÀ REIVINDICA
ELS DRETS DE LES DONES
El Consell Municipal de la Dona, a
través del Centre d’Informació i de
Recursos de les Dones, organitza
un ampli ventall de propostes per
commemorar el Dia Internacional
de la Dona Treballadora, que es
commemora mundialment el 8 de
març. L’acte central serà el mateix
8 de març, a la plaça de l’Església,
a las 12.30 h, amb la lectura del
manifest a càrrec dels equips
esportius femenins de la ciutat i
amb l’actuació de la guanyadora
de “La Veu de Cornellà“, Ruth Jové.
En total, hi ha prop d’una
vintena de propostes culturals,

socials i esportives repartides al llarg
dels mesos de febrer i març per
reivindicar el Dia de la Dona. Les
més destacades són el Festival de
Música per la Igualtat, el dissabte
14 de març a la plaça Europa; i
la celebració del vint-i-cinquè
aniversari del Consell Municipal
de la Dona, el 20 de març, a les
19 h, a L’Auditori de Cornellà.
Al llarg del quart de segle del
Consell, més de 10.000 dones han
passat pels seus cursos formatius
gratuïts i també s’ha desenvolupat
la Universitat d’Estiu de les Dones,
que ja suma dotze edicions. En

REBUIG AL TANCAMENT DE JUTJATS
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
El ple de l'Ajuntament de Cornellà ha aprovat una moció conjunta rebutjant
el trasllat del jutjat especialitzat en violència masclista (VIDO) fora de la
ciutat, tal com ha proposat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC). De la mateixa manera, l'Ajuntament reclama al Ministeri de Justícia
de l'Estat i a la Conselleria de Justícia de la Generalitat que, en tot cas, cal
afavorir i augmentar els recursos i mitjans per facilitar l'accés de les víctimes
de la violència masclista a l'empara judicial, i que això passa precisament
per aproximar els òrgans judicials a les víctimes.

matèria de violència masclista,
el Consell Municipal de la Dona
va elaborar l’any 2000 el primer
protocol d’actuació i el circuit
d'intervenció en casos de violència
masclista i víctimes de maltractament a Cornellà. Una de les seves
prioritats és la prevenció entre
els més joves i per aquesta raó,
van crear la Xarxa Activa de Joves
per la Igualtat, on més de 160
joves són referents en feminisme
i prevenció de la violència
masclista. També, el Consell ha
impulsat la Plataforma Ciutadana
contra la violència masclista.

ACTES DESTACATS
DIUMENGE 8 DE MARÇ
ACTE INSTITUCIONAL DIA
INTERNACIONAL DE LA
DONA TREBALLADORA
Plaça de l’Església
Lectura del manifest.

12.30 h

DISSABTE 14 DE MARÇ
4t FESTIVAL DE MÚSICA
PER LA IGUALTAT
Plaça Europa* 11.30 a 22 h
*En cas de pluja, a la pèrgola
de la plaça Sant Ildefons

DIVENDRES 20 DE MARÇ
GALA COMMEMORACIÓ
25 ANYS DEL CONSELL
MUNICIPAL DE LA DONA
L’Auditori de Cornellà
Servei d’autocar gratuït.

19 h
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EDICTE: En conformitat amb el que disposa
els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i 304
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, es dóna publicitat l’Acord
Plenari de dia 18 de desembre de 2019, relatiu a la modificació de l’acord plenari de 2 de
juliol de 2019 de determinació del nombre,
característiques i retribucions dels membres
corporació
“Acord Plenari de 18 de desembre de 2019”
Un cop constituït el nou Ajuntament derivat
del resultat de les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril i dins de les operacions de configuració del nou Cartipàs Municipal, el Ple
municipal, mitjançant acord adoptat en
sessió celebrada en data 2 de juliol següent
i en el marc establert pel que disposen els
articles 75 i següents de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, en concordança amb l'article 166 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb els
articles 32 i següents del ROM, interpretats
d’acord amb la seva Disposició Addicional,
a la vegada que va determinar els regidors
i regidores que havien de desenvolupar els
seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, també va concretar, el seu
règim de retribucions i d’indemnitzacions
per assistència a sessions d’òrgans col·legiats municipals.
Atès que en aquest acord plenari de principi
d’aquest mandat es va mantenir el mateix
import de les retribucions i, pràcticament,
el mateix import de les indemnitzacions
per assistència a sessions d’òrgans col·legiats establert al mandat 2007-2011 quan,
a diferència d’altres Administracions, aquest
Ajuntament va reduir, entre un 7% i un 10 %,
les retribucions i indemnitzacions dels seus
membres electes mitjançant acord plenari
de data 30 de juny de 2010, a causa de les
mesures extraordinàries per a la reducció
del dèficit públic establertes per Reial Decret
Legislatiu 8/2010, de 20 de març. Fins i tot,
posteriorment, mitjançant l’acord plenari de
26 de juliol de 2012, es van reduir aquestes
retribucions i indemnitzacions un 7,14 %
anyal al mandat 2011-2015, durant el període
comprés entre el mes de desembre de 2012
i el mes de juny de 2015, en solidaritat amb
les mesures adoptades pel Govern mitjançant Real Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, respecte del personal dels ens locals.
Vistos aquests antecedents i davant la necessitat d’actualitzar l’import d’aquests retribucions i indemnitzacions donat el temps
transcorregut, aquesta Alcaldia proposa al
Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents,

corresponents a la Alcaldia, les retribucions
dels membres de la Corporació que desenvolupen les seves funcions en règim de
dedicació exclusiva o parcial i les indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans
col·legiats municipals, s’incrementin en un
2’5 % arrodonit, mantenint idèntica estructura, periodicitat i règim jurídic.

9. INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA
A SESSIONS D’ÒRGANS
COL·LEGIATS MUNICIPALS
Els membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva o parcial percebran les indemnitzacions següents:

Com a conseqüència d’aquesta revisió, el
règim de retribucions i indemnitzacions dels
membres electes d’aquest Ajuntament resta
establert de la manera següent:

• Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives de caràcter permanent:
185 €.

1. ALCALDE
Nom: Antonio Balmón Arévalo
Retribucions: 71.604,00 €
2. PRIMER TINENT D’ALCALDE
AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA
Nom: Antonio Martínez Flor
Retribucions: 66.514,00 €
3. TINENTS I TINENTES D’ALCALDE
EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA
Nom: Emilia Briones Matamales
Retribucions: 59.635,00 €
Nom: Sergio Fernández Mesa
Retribucions: 59.635,00 €
Nom: Rocío García Pérez
Retribucions: 59.635,00 €
Nom: Claudio Carmona Vargas
Retribucions: 59.635,00 €
4. PORTAVEUS DELS DIFERENTS
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA
Nom: Daniel Martínez Rodríguez
Retribucions: 51.148,00 €
5. REGIDORS DELEGATS EN RÈGIM
DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA
Nom: Ot García Ruiz
Retribucions: 54.358,00 €
Nom: Joana Piñero Romera
Retribucions: 54.358,00 €
Nom: Sergio Gómez Márquez
Retribucions: 54.358,00 €
6. REGIDORS DELEGATS EN RÈGIM
DE DEDICACIÓ PARCIAL
Nom: Lidia Gómez Pla
Retribucions: 16.937,00 €
Nom: Enrique Vanacloy Valiente
Retribucions: 6.937,00 €
Nom: Manuel Clavijo Losada
Retribucions: 16.937,00 €
Nom: Nélia Martínez Gallardo
Retribucions: 16.937,00 €
7. PORTAVEUS DE GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS EN RÈGIM DE
DEDICACIÓ PARCIAL
Nom: Elisabeth García Petit
Retribucions: 18.819,00 €
Nom: Senyora Raquel Albiol i Gilabert
Retribucions: 18.819,00 €
8. REGIDORS I REGIDORES DE DISTRICTE
EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL
Nom: Aurora Mendo Sánchez
Retribucions: 10.349,00 €

ACORDS

Nom: Mª de las Mercedes Fernández García
Retribucions: 10.349,00 €

Primer.- Establir que amb efectes del dia 1
de gener de 2020 i amb excepció de les

Nom: Carlos Domínguez Rodríguez
Retribucions: 10.349,00 €

• Per assistència a les sessions de Ple: 369 €.

• Per assistència a les reunions de la Junta de
Portaveus: 1.212 €.
Segon.- Publicar aquest acord 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 75.5 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i difondre el seu contingut,
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.
Cornellà de Llobregat, 18 de desembre de
2019.
ANUNCI:
La Junta de Govern Local, en sessió de data
13 de desembre de 2019, ha acordat aprovar
les bases particulars i la corresponent
convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència
competitiva per a l’exercici 2020, següents:
• Projectes de caràcter educatiu en el
temps lliure infantil i adolescent a
Cornellà de Llobregat per a l’any 2020.
• Projectes de colònies, campaments
(inclosos rutes i camps de treball)
i casals a Cornellà de Llobregat
per a l’exercici 2020.
• Projectes de foment de la pràctica
esportiva i per a la iniciació a la
pràctica esportiva de competició
en escoles esportives a Cornellà
de Llobregat per l’any 2020.
• Projectes de caràcter juvenils a
Cornellà de Llobregat per l’any 2020.
• Projectes de cooperació a la solidaritat a
Cornellà de Llobregat per l’exercici 2020.
Termini de presentació de sol·licituds:
20 dies hàbils a comptar des del
següent a la publicació de l’extracte
de la convocatòria al DOGC.
Documentació:
Les bases particulars reguladores
d'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, plaça de l’Església, s/n,
1a planta. Telèfon: 93 377 02 12.
Cornellà de Llobregat, 16 de gener de 2020.
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MMACA_cat

www.mmaca.cat

@mmaca_cat

EL MUSEU DE MATEMÀTIQUES
DE CATALUNYA ARRIBA AL RÈCORD
DE 100.000 VISITANTS
El Museu de Matemàtiques de
Catalunya (MMACA), amb seu al
Palau Mercader de Cornellà, va
celebrar el passat 2 de febrer el
seu sisè aniversari amb una gran
festa al voltant del parc de Can
Mercader. En aquesta trobada,
van donar a conèixer les seves
novetats per a aquest 2020, on van
destacar activitats relacionades
amb laberints, puzles de simetria i
tàngrams. Aquest curs, el MMACA
també vol ampliar les seves
propostes d’activitats orientades
als infants de 0 a 8 anys.

El Museu de Matemàtiques de
Catalunya organitza visites escolars
al llarg de la setmana i activitats
familiars els dimecres i diumenges.
Durant el 2019, van rebre prop de
100.000 visitants de Cornellà i d’arreu
de Catalunya, a més d’escolars
provinents de Balears, la Comunitat
Valenciana i Navarra. Això suposa
un increment de 30.000 usuaris en
comparació amb el 2018. El MMACA
també va desenvolupar l’any passat
7.000 visites per a grups més reduïts,
procedents de Bèlgica, França i
d’Austràlia, concretament de Sidney.

CORNELLÀ CELEBRA
EL CARNESTOLTES…
DIJOUS 20 DE FEBRER
ARRIBADA DEL REI
CARNESTOLTES
Plaça de l’Església 16.45 h
Celebrem el Dijous Gras amb
l’arribada de sa Majestat Carnestoltes.

2020

A banda de les activitats
matemàtiques adreçades als
estudiants, el MMACA disposa
d’unes maletes de material
pedagògic pensades perquè el
professorat les pugui fer servir a les
aules. Al llarg d’aquest any, el Museu
preveu assistir al Congrés Català
d’Educació Matemàtica, a Reus,
al juliol; i, a finals del 2020, també
participarà a la conferència MATRIX,
que es durà a terme a París. L’any
2018, aquest museu va ser la seu
d’aquesta trobada internacional de
professionals de les matemàtiques.

DISSABTE 22 DE FEBRER
GRAN CERCAVILA I
CONCURS DE COMPARSES
18 h Inici: carrer Bonestar /
Fi de festa: plaça de Catalunya

DIUMENGE 23 DE FEBRER
RUA INFANTIL
12 h Inici: carrer Rubió i
Ors - Pius XII / Recorregut:
pujada per la Rambla
d’Anselm Clavé /
Fi de festa: plaça
de l’Església
Carnaval Infantil
amb la Xaranga Sarau,
Societat Coral La Unió.
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ELISABET GARCÍA
Grup Municipal
de Podemos

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s

SI SE PUEDE! AHORA MÁS QUE
NUNCA, CONTIGO PODEMOS

RECHAZADAS TODAS LAS MEDIDAS
DE CS PARA MEJORAR LA ZBE

Queremos mostrar nuestra alegría y esperanza ante el histórico
acuerdo entre UNIDAS PODEMOS y PSOE tras años de recortes
en derechos y libertades, deterioro de los servicios públicos,
sufrimiento y precarización de nuestra clase trabajadora.
«Dijeron en las plazas que sí se puede y nosotros decimos
hoy que podemos». Así Pablo Iglesias abría en 2014, el acto de
puesta en marcha de Podemos para convertir la indignación
ciudadana en cambio político. Conseguimos llegar de la calle
a las instituciones y ahora, formar parte de un Gobierno de
coalición progresista con un acuerdo que hará posible un
futuro de diálogo, derechos y justicia social.
Algunas de las 70 medidas de este acuerdo son:
Universalización del acceso a la educación de 0-3 años.
Aumento en becas y reducción de las tasas universitarias.
Mejora de la financiación de la Atención a la Dependencia
para reducir las listas de espera de al menos, un 75%. Actualizar las
pensiones al IPC real, aumento del poder adquisitivo de pensiones
mínimas y no contributivas. Eliminación del Factor de Sostenibilidad
y del Índice de Revalorización de las Pensiones (Ley 23/2015).
Ingreso Mínimo Vital, con aumento de la prestación por hijo
o hija a familias vulnerables. Posteriormente, mediante garantía
de renta para familias sin ingresos o ingresos bajos. Frenar las
subidas abusivas del alquiler permitiendo que ayuntamientos o
comunidades autónomas las puedan regular.
Subida del salario mínimo progresivamente hasta 1200
euros. Reforma fiscal justa para que pague más quien más
tiene. Incremento de 2 puntos el IRPF para rentas superiores
a 130.000 euros y 4 puntos para superiores a 300.000.
Aprobación del impuesto sobre transacciones financieras.
Derogación de la reforma laboral de 2012 y del despido
estando de baja por enfermedad. Igualdad retributiva entre
mujeres y hombres, acabar con la brecha salarial y equiparar
por ley los permisos de paternidad y maternidad.
Derogar la ley mordaza. Derecho a la libertad de expresión
y reunión pacífica. Ley de libertad sexual porque «Solo sí es
sí», ley LGTBI, la ley Trans y la ley de Diversidad Familiar.
Autónomos: mejor cobertura y cuotas justas. Cotización
por ingresos reales y mayor protección social.
Regulación urgente del juego para prevenir y frenar la ludopatía,
control de horario y proximidad a centros escolares. Reducción del
IVA en servicios veterinarios y productos de higiene femenina.
Reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura de la luz.
Ley de Cambio Climático y Transición Energética para generar en
2050 electricidad de origen 100% renovable.
No será fácil y llevará su tiempo, pero hemos dado
un paso más para conseguir mejorar la vida de la gente.
Te necesitamos para fortalecer a Podemos, como una
herramienta fundamental de transformación social. Contacta
en 679 52 09 32 y podemcornella@gmail.com   
Seguimos, porque contigo ¡Sí se puede!

En el pasado pleno de enero quedó aprobada la Ordenanza
que regula la Zona de Bajas Emisiones en Cornellà. En el caso
de nuestra ciudad, el distrito de Famades queda afectado por
completo. Desde Ciutadans siempre nos hemos manifestado
a favor de impulsar medidas para reducir la contaminación
ambiental, pero también hemos reclamado que estas medidas
estén acompañadas de ayudas a las familias, autónomos y
profesionales que dependen del coche para sus desplazamientos.
Todas las medidas para mejorar la calidad del aire tienen que
ser compatibles con la preservación del derecho a la movilidad.
Estas medidas no pueden convertirse en un argumento para
combatir de manera indiscriminada el uso del vehículo privado.
Es por ello que, la administración tiene la obligación de ayudar
a las personas afectadas, ofreciendo alternativas de movilidad
sostenible a los usuarios de vehículos contaminantes, adaptando
las infraestructuras a los nuevos hábitos de transporte, mejorando
la eficiencia del transporte público, fomentando el transporte
compartido y estableciendo unas condiciones favorables para la
renovación del parque móvil. La reducción de las emisiones implica
apostar por un doble cambio: el cultural, con nuevos hábitos de
transporte; y el tecnológico, con nuevas fuentes de energía, que
permitan alcanzar el objetivo de una movilidad sostenible.
El Grupo Municipal de Ciutadans hemos presentado una
serie de medidas a la Ordenanza para ayudar a las personas
afectadas. Estas propuestas son:
-La modificación de la zona delimitada y excluir de la zona
afectada los accesos a los equipamientos municipales como
Escuela Martinet y Campo Municipal de Fútbol Almeda, entre otros.
-Una ampliación del período de prórroga para las furgonetas
de profesionales y autónomos afectados.
-Hemos solicitamos a la AMB que el transporte público sea
gratuito durante los episodios de contaminación ambiental.
-Un plan de ayudas destinadas a las personas afectadas
para que tengan acceso a subvenciones para la compra de
vehículos no contaminantes.
-La apertura de una Oficina Municipal de atención a la
ciudadanía por la Zona de Bajas Emisiones.
Es de destacar que todas las alegaciones presentadas han
sido rechazadas sin debatirlas por el equipo de gobierno del
PSC y Comunes. Desde Ciutadans queremos facilitar la vida
a los cornellanenses, ayudar a las personas afectadas y evitar
que las restricciones generen exclusión social ni efectos
perjudiciales para las personas cuya actividad económica,
profesional o comercial, dependa del uso del vehículo
privado. Mientras tanto, en Cornellà seguimos sin Plan de
Movilidad actualizado, ni una red eficiente, interconectada y
segura de carriles bici para fomentar una movilidad sostenible.
Recordad que podéis contactar con nosotros en el
Despacho Municipal en Can Vallhonrat, en el correo electrónico:
ciutadans@aj-cornella.cat y a través de las redes sociales.
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RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

CORNELLÀ, CIUTAT ANTIFEIXISTA

SEGUIMOS CAMINANDO

El passat 12 de gener hi va haver concentracions feixistes,
davant diversos Ajuntaments, entre els quals, Cornellà.
A la nostra ciutat, com en moltes altres, també es va realitzar
una concentració antifeixista, de persones molt diverses
que, pacíficament, volien mostrar el rebuig a l’extrema
dreta, defensar l’espai públic dels discursos d’odi i evitar la
normalització i blanquejament de les crides feixistes a la
crispació social, la confrontació, la discriminació, al racisme,
les incitacions a la violència…
Un dels concentrats, veí de Cornellà i persona molt
implicada en el teixit associatiu de la ciutat, va ser acusat
injustament, per part de membres i simpatitzants d’algunes
formacions polítiques d’extrema dreta, d’una presumpta
agressió en què no va participar i, a partir d’aquí va patir,
i continua patint, un assetjament, escarni i amenaces,
completament intolerables, a les xarxes socials, on es van
vulnerar molts dels seus drets fonamentals.
Les mostres de solidaritat, cap a aquest company, han
estat múltiples i reiterades; per part de moltes entitats de
la ciutat i de moltes persones a títol individual. Reiterem el
nostre recolzament i solidaritat al company, que ha rebut, i
segueix rebent, amenaces, insults i persecució a les xarxes,
per part de grups d’ultradreta i per motius racistes
i xenòfobs, per uns fets que no va cometre i que hi ha
proves que ho demostren.
Casos com aquest, fan evident, novament, que és
imprescindible denunciar aquestes violacions dels drets
humans. I que això, s’ha de fer des de totes les institucions.
Hem d’enfortir el compromís i el deure d’assolir una societat,
tolerant i cohesionada, que rebutgi, enèrgicament, els
discursos d’odi i els intents de blanquejar el feixisme.
Des de les institucions també s’ha de dir PROU. Prou a la
normalització del feixisme, prou a la seva impunitat, prou a
la violència, a l’odi, a la discriminació i la intolerància.
Volem una Cornellà lliure del feixisme.Volem que, davant
qualsevol agressió feixista, racista, masclista, homòfoba o
LGTBifòbica al municipi, l’Ajuntament faci una denúncia pública
i personal de suport a les persones agreujades o agredides.
Volem que no es cedeixi cap espai als grups o entitats
que difonguin o promoguin actituds xenòfobes.
Volem una ciutat cohesionada que defensi, activament, els
valors de la fraternitat, la igualtat, la solidaritat, la justicia, l’equitat,
la convivència i els respecte als drets individuals i col·lectius.
I per fer-ho, cal un compromís que no es quedi amb
meres paraules. Per aquests motius vam presentar una
moció que va ser aprovada per unanimitat amb alguna
esmena del PSC. Esperem que el consistori realment
s’impliqui amb els acords que es van aprovar i es treballi
fermament per fer de Cornellà una ciutat antifeixista tal i
com es va declarar al ple.

Hacemos más de lo que explicamos, por eso somos útiles
en Cornellà. Por eso damos respuesta al día a día de la
ciudadanía. Los hechos nos avalan.
En Cornellà, hemos aprobado unos presupuestos, de 103
millones de euros, pensados para hacer frente a la situación
de incertidumbre económica, con medidas de promoción del
empleo y la actividad empresarial, además de mantener los
recursos sociales para proteger a las personas más vulnerables
y la cohesión social de la ciudad. La defensa de la educación
y la cultura, con la entrada en funcionamiento de las nuevas
bibliotecas en Fontsanta-Fatjó y Almeda y con un nuevo
impulso a la Escuela de Humanidades, es otro de los pilares de
las cuentas municipales, que también están pensadas para

evitar
el deterioro del espacio público y apostar por el medio ambiente,
continuando con el desarrollo del proyecto Cornellà Natura.
Se trata de unos presupuestos responsables con las
necesidades de la ciudad, que destacan por un nivel cero de
endeudamiento, fruto de la estrategia política municipal de
invertir de acuerdo con los recursos disponibles.
A nivel estatal, hay motivos para afrontar con esperanza esta
nueva etapa del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, una
nueva etapa de progreso, de diálogo y de ilusión.
Entre las prioridades de este nuevo Gobierno, está la de
abordar de manera decidida y urgente el grave problema que
supone el cambio climático, sobre el cual existe un consenso
científico amplio, aunque la derecha irresponsable quiera
negarlo. Recordemos que no hay un planeta B.
Éste es también un Gobierno feminista, que pondrá en
práctica medidas realmente transversales en materia de igualdad
retributiva, corresponsabilidad parental, paridad, conciliación, etc…
y que también quiere poner fin a la lacra de la violencia machista.
El Gobierno de progreso es, cómo no, profundamente
social, y gobernará pensando en las necesidades reales
de la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos, así lo ha
demostrado ya con el nuevo salario minino aprobado, con la
revalorización de las pensiones y con el futuro impulso de la
derogación de la reforma laboral, que no solamente es injusta
con los trabajadores, sino que, además, se ha demostrado
ineficaz para resolver los problemas de ocupación y para
mejorar la situación del mercado laboral.
Este será, pues, un gobierno para conseguir un futuro
mejor para la inmensa mayoría de la sociedad, progresista,
feminista, que priorizará los temas sociales y la defensa del
medio ambiente.
Y mientras en Cataluña, se cumplió la profecía. El
gobierno que no gobierna dice que ya no tiene futuro. Una
vez más, el castillo de mentiras se ha vuelto a desmoronar
ahora que se escuchan tambores de campaña electoral…
Ya sabéis: nos podéis encontrar en psc@aj-cornella.cat,
¡nos vemos por la ciudad!
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SERGIO GÓMEZ
Grup Municipal d’En
Comú-Movem Cornellà

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

SEGUIMOS AVANZANDO
El último mes hemos tenido la buena noticia del incremento
del salario mínimo a 950 €, y con el compromiso de llegar
a los 1.200 € de SMI en esta legislatura, seguramente no es
la solución a todos los problemas, pero será una ayuda
a las familias trabajadoras.
El mes de enero hemos presentado una moción para
limitar la proliferación de salas de juegos y apuestas y
poder legislar toda la batería publicitaria que tenemos en
los medios de comunicación, que conllevan adicciones
y consecuencias socioeconómicas muy graves.
Las empresas orientan su publicidad, principalmente,
a gente joven de barrios obreros, donde la falta de un
futuro estable en lo laboral, hace de caldo de cultivo
perfecto para vender un producto que según ellos se
consigue dinero sin esfuerzo, y donde la realidad es
que normalmente crea adicciones al juego generando
problemas socioeconómicos y de salud.
Por todas estas causas es necesario que todas las
administraciones públicas, trabajemos en la misma línea de
regular este sector. En Cornellà la regulación existente limita la
apertura de nuevos espacios físicos dedicados a esta actividad,
y tenemos desde el 2014 el servicio de Tecnoatenció para
prevenir y atender las adicciones a las nuevas tecnologías;
pero sabemos que solo con eso no es suficiente y esta
moción pide el compromiso de todas las administraciones
para una nueva regulación del negocio de juegos y apuestas.
También en el Pleno de enero todos los grupos
municipales presentamos una moción contra la supresión
de juzgados de violencia contra las mujeres por parte del
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. No puede ser que
toda la sociedad esté trabajando para la erradicación de la
violencia de género y se recorte la posibilidad de poder hacer
las denuncias en sus municipios, dificultando de esta manera
que las víctimas tengan acceso a la justicia. En situaciones
de violencia es muy importante que las víctimas tengan
todo el acompañamiento y todos los recursos a su alcance.
Desde todos los entes debemos es poner más recursos,
económicos, técnicos y humanos para luchar contra esta
lacra, que cada día están sufriendo muchas mujeres. Todos los
grupos trabajaremos conjuntamente para que no se vulnere la
protección de las mujeres en situación de violencia de género.
Recuerda que puedes contactar con nosotros para
construir la Cornellà del futuro entre todas, ¡en común!
Redes sociales: Twitter, Faceebook e Instragram:
@catcomucornella / E-Mail: comucornella@gmail.com /
Web: www.encomucornella.org

“PERDIDAS” ES REPRESENTA
AL CASTELL
La companyia Titan Teatre presenta l’obra de teatre
“Perdidas” els dies 21 i 22 de febrer, al Castell de Cornellà.
L’espectacle narra les històries d’onze dones amb perfils
i trajectòries diferents, però que es troben en un punt
decisió de les seves vides. L’estrena de l’obra va ser el
14 de febrer i forma part de l’agenda commemorativa
del 8 de març. Les representacions sempre es porten
a terme a les 20 h i està dirigida per Joaquim Daniel.
El text ha estat escrit per la pròpia companyia Titan
teatre i les actrius són artistes amateurs de Cornellà.

EL DIA D’ANDALUSIA ES
COMMEMORA L’1 DE MARÇ
El centre andalús Blas Infante i la Coordinadora
d’Entitats Flamenques celebraran el Dia d’Andalusia
al llarg del diumenge 1 de març. La commemoració
començarà, com és habitual, a les 11 h a la plaça Blas
Infante –carrer Doctor Arús– amb una exhibició dels
Quadres de ball de l’entitat i a les 12 h, hi haurà la
benvinguda de les institucions i de les entitats, amb
l’ofrena floral. Després, la Coordinadora portarà a terme el
seu tradicional vi d’honor i la degustació gastronòmica
al col·legi Sant Ildefons a partir de les 13.30 h. Les
actuacions començaran a les 17 h per demostrar
la vitalitat de la cultura andalusa a la ciutat.

ENTITATS: ACTUALITZACIÓ DE DADES:
Es recorda a totes les entitats inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats que, com cada any, tenen l’obligació
d’actualitzar les dades del Registre durant el primer trimestre
de l’any. És necessari efectuar aquest tràmit per poder
gaudir dels drets que la inscripció els reconeix. Els formularis
estan penjats a la web municipal www.cornella.cat
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BREUS
ACABA INDESTRUCTIBLES
Fins l’1 de març, podeu veure en el Castell
aquesta exposició del periodista Xavier
Aldekoa i del fotògraf Alfons Rodríguez.

CODE CLUB 2020
La Biblioteca Central organitza un cicle de
tallers de programació de videojocs, fins
el 12 de març. Els cursos estan gestionats
per voluntaris i s’imparteixen el dimarts
i el dijous, entre les 18.30 i les 20 h.

11è TORNEIG DE FUTBOL FEMENÍ
La Penya Espanyolista de Cornellà
organitza aquest torneig de
futbol on participaran els equips
femenins del R.C.D. Espanyol, C.D.
Fontsanta-Fatjó, Asoc. S. Vicent 2008
i el C.E.F. Olesa de Montserrat. Serà
el 7 de març a partir de les 16 h.

PARTICIPA A L’ATRAPALLIBRES
Si ets un lector apassionat i tens entre
9 i 11 anys, pots participar en aquest
concurs de lectura infantil que organitza
la Xarxa de Biblioteques Municipals.
Els interessats es poden apuntar en
qualsevol de les tres biblioteques locals.

CORRE PER UNA CAUSA

DIARI
DIA DE LES PERSONES
DESAPAREGUDES

15 16

Cornellà commemora el 9 de març el Dia
de les Persones Desaparegudes amb un
homenatge a la cornellanenca Cristina
Bergua, desapareguda des de l’any 1997.
L’acte serà en el monument de Cristina,
situat en la placeta situada entre el carrer
Miranda i el carrer Palma de Mallorca.
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16/02/20

The Magic Showman
16/02/20

RE-PARA ELECTRODOMÈSTICS

Nueva York en un poeta

Porta un petit electrodomèstic o aparell
informàtic que necessiti una reparació
al quiosc de la RE-PARADA i un tècnic
especialista t'assessorarà perquè el
puguis arreglar. Aquesta sessió serà l’11
de març, entre les 17 i les 19.30 h, en el
quiosc del carrer Mossèn Andreu, 13.

20/02/20

Dijous Gras
22/02/20

Rua de Carnestoltes
23/02/20

Rua Infantil
26/02/20

LLIURAMENT DE PREMIS ÀRTEMIS

Dimecres de Cendra
27/02/20

La nit del Llop

L’Associació de Dones Àrtemis lliurarà
els premis del seu XXV concurs
literari i presentarà el llibre del
recull d’obres del darrer certamen.
Serà l’11 de març a la Sala Ramon
Romagosa a les 19 h. S’emmarca
en els actes del Dia de la Dona.

01/03/20

Itinerari Històric de
Dones de Cornellà
06/03/20

Cornellà Creació Fòrum
08/03/20

Commemoració
del Dia de la Dona

NOVA EXPOSICIÓ
D’ALÍCIA DEL HOYO

09/03/20

L’ONG Entrecultures organitza el 8 de
març una marató solidària a favor dels
seus projectes de cooperació per a
nenes de l’Àfrica i l’Amèrica Llatina. El
punt de sortida és l’Estadi Municipal, a
partir de les 9.30 h. Les entrades estan
disponibles a través de la seva web.

L’artista local presenta la seva exposició
d’il·lustracions del seu poemari “Mi
bestia insatisfecha“. Serà el 13 de març
a les 19 h, en el Centre d’Informació
i de Recursos per a les Dones.

LES ‘TONADILLERAS’ EN CONCERT

La Sala Raimon Llort de la Biblioteca
Central proposa el conte Galàctica,
de la companyia Clardelluna, per a
infants de 0 a 3 anys. Serà el dissabte
14 de març a les 11.30 h. L’entrada és
lliure fins a completar aforament.

Gaudeix d’aquestes petites obres
teatrals cantades, pròpies de finals
del segle XVIII i d’inicis del segle XIX,
en el Saló Àrab del Museu Palau
Mercader el 8 de març a les 12 h.

17 18 19 20 21 22 23

Dia de les Persones
Desaparegudes
15/03/20

Mercat de l’estalvi
a Sant Ildefons

UN DISSABTE FAMILIAR
GALÀCTIC

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
900 900 120 Atenció 24 h
112 Emergències
Centre d’Informació
i Recursos per a les Dones

ESCOLTA LA TEVA RÀDIO
www.radiocornella.cat
@radiocornella

Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18
T. 93 474 28 41
Dilluns a dijous: de 9 a 13 h
i de 15.30 a 18.30 h
Divendres: de 8 a 15 h

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

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

Descarrega l’APP
de Seguretat
Ciutadana

VINE A L‘ESCOLA
PUBLICA
A CORNELLA

Disseny i creació: Iván Alejandro Otero Vargas,
2n de Batxillerat Artístic de l’Institut Maria Aurèlia Capmany

www.cornella.cat

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

