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CORNELLÀ INFORMA / EDITORIAL 

LA EDUCACIÓN ES CLAVE  
PARA AFRONTAR EL FUTURO

Una de las personalidades más comprometidas con el 
mundo educativo, la política y pedagoga Marta Mata, 
dijo en una ocasión: «Cada vez que pensamos en la 
educación que hemos recibido y cómo podríamos 
hacerla mejor todos somos, en cierto modo, pedagogos». 
Esta es la idea que quiero trasladar al conjunto de 
la población. Educar es una labor compartida que 
involucra a toda la comunidad: profesorado, familia y 
ciudadanía, en general. Es la base para progresar como 
sociedad, por eso hay que ir más allá de las aulas. 

En este sentido, desde el gobierno municipal 
trabajamos para impulsar políticas encaminadas a 
potenciar el aprendizaje en todas las etapas de la vida 
y facilitar el acceso a la educación para que nadie 
se quede atrás. En tiempos difíciles como los que 
vivimos, la educación es clave para afrontar el futuro, 
por ello vamos a esforzarnos en mejorar la calidad, la 
equidad, y, ahora también, la seguridad. Como sabéis, 
este año hemos aprobado unos presupuestos muy 
prudentes sin que por ello se vea comprometida 
la educación, mantenemos todas las iniciativas en 
materia educativa, y hemos incrementado la partida 
de inversiones para tener en buenas condiciones todas 
las escuelas e institutos. Así mismo, para garantizar 
la protección de los escolares frente a la Covid-19, 
hemos reforzado desde el Ayuntamiento la limpieza y 
desinfección diaria en todos los centros educativos.

Espero que con un pequeño esfuerzo por parte de 
todos y todas vayamos superando esta crisis sanitaria, 
social y económica, y que la normalidad vaya llegando 
poco a poco a nuestras vidas. Vamos a seguir siendo 
responsables, solidarios con aquellos que más nos 
necesitan y trabajando juntos por nuestra ciudad. 

Una de les personalitats més compromeses amb el 
món educatiu, la política i pedagoga Marta Mata, va dir 
en una ocasió: «Cada vegada que pensem en l'educació 
que hem rebut i com podríem fer-la millor tots som, en 
certa manera, pedagogs». Aquesta és la idea que vull 
traslladar al conjunt de la població. Educar és una tasca 
compartida que involucra tota la comunitat: mestres, 
família i ciutadania, en general. És la base per progressar 
com a societat, per això cal anar més enllà de les aules.

En aquest sentit, des del govern municipal treballem 
per impulsar polítiques encaminades a potenciar 
l'aprenentatge en totes les etapes de la vida i facilitar 
l'accés a l'educació perquè ningú no es quedi enrere. 
En temps difícils com els que vivim, l'educació és 
clau per afrontar el futur, per això ens esforçarem a 
millorar la qualitat, l'equitat i, ara també, la seguretat. 
Com sabeu, aquest any hem aprovat uns pressupostos 
molt prudents sense que per això es vegi compromesa 
l'educació, mantenim totes les iniciatives en matèria 
educativa, i hem incrementat la partida d'inversions 
per tenir en bones condicions totes les escoles i 
instituts. Així mateix, per garantir la protecció dels 
escolars davant de la Covid-19, hem reforçat des de 
l'Ajuntament la neteja i desinfecció diària en tots  
els centres educatius.

Espero que amb un petit esforç per part de  
tothom anem superant aquesta crisi sanitària, social 
i econòmica, i que la normalitat vagi arribant a poc a 
poc a les nostres vides. Continuarem sent responsables, 
solidaris amb aquells que més ens necessiten i 
treballant junts per la nostra ciutat.

L’alcalde
Antonio Balmón



L’EDUCACIÓ, PEÇA CLAU  
DE L'ACCIÓ MUNICIPAL 

Un dels objectius prioritaris per a l’Ajuntament de 
Cornellà és, des de fa anys, l’educació, amb la voluntat 
d’impulsar una xarxa transversal del coneixement 
que impliqui famílies, centres educatius i entitats 
locals del municipi. Una xarxa adreçada a tota la 
ciutadania, independentment de la seva edat, que 
permeti accedir a programes formatius i serveis 
municipals de suport a l’educació i a la formació en 
valors més enllà de l’horari lectiu. Bàsicament, 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’aquest compromís, el consistori 
destina 2.357.010 € del pressupost d’aquest 2021 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 Cabanas i l’escola d’educació especial Virolai. 
A més, per garantir el bon funcionament i el manteniment 
dels diferents espais dels centres educatius i de les 
escoles bressol s’ha previst una inversió de 598.000 €. 

Un any més, es mantenen tots els projectes formatius 
desenvolupats fins ara, i es reforcen, amb un increment 
en la dotació econòmica, aquells més significatius, com 
la implantació de tauletes a les aules, que ens permeten 
continuar lluitant contra la bretxa digital, el projecte 
"Cornellà Aprèn" i l’Escola d’Humanitats, que es va posar 

Els centres educatius 
adapten la jornada de portes 
obertes a les noves mesures 
de seguretat desplegades en 
el context de la pandèmia
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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. 

Per tant, al llarg del curs 2020-2021 hi haurà 
més de 200 propostes pedagògiques, així com 
programes ja consolidats com el Pla Educatiu 
de l’Entorn i l’Educar per Créixer, i d’altres com el 
Cornellà Brúixola, adreçat a estudiants en l'últim curs 
d'ESO, perquè coneguin el ventall de possibilitats 
formatives, i l’Escola d’Emprenedors per promoure 
l'emprenedoria entre la gent jove amb el valor afegit 
d'oferir-se en llengua anglesa. L'Ajuntament de Cornellà 
complementa així la formació obligatòria de les 
aules i amplia 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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IMPULS AL CITILAB 
PER APROPAR LES TIC 

A LA CIUTADANIA 

L’Ajuntament destina un milió d’euros del pressupost 
d’aquest any al Citilab per donar suport als seus 

projectes formatius sobre noves tecnologies. Destaca, 
per exemple, el projecte Edulab, la formació en robòtica 

i programació per a infants i 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. 

També posa a disposició de la ciutadania espais dotats 
d’ordinadors, equipament tecnològic i connexió a 

Internet per tirar endavant activitats i projectes locals, 
culturals, emprenedors, associacionistes, etc.



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.

És un espai que facilita la 
socialització dels infants i ajuda 
a desenvolupar-ne la persona-
litat d’una manera global, atenent 
tant els aspectes físics com els 
psicològics. La relació estreta amb 
les famílies és de vital importància; 
família i escola tenen funcions 
diferents però complemen-
tàries i es comparteix el mateix 
objectiu: el benestar dels infants.

Per tal d'oferir el màxim de 
garanties de seguretat a les famílies 

s'apliquen les mesures establertes 
per la Generalitat de Catalunya 
per evitar la propagació de la 
Covid-19. L’Ajuntament neteja i 
desinfecta els espais diàriament, 
d’acord amb tots els requeriments 
especials implantats aquest curs.

SERVEIS COMPLEMENTARIS
Aquest curs, l’Ajuntament de 
Cornellà ofereix sessions virtuals 
dels Espais Nadó (adreçats a 
famílies amb nadons de 0 a 9 
mesos). També l’Espai Infantil (espai 
educatiu fins als 3 anys), Arteràpia 
i Cercle de Tertúlies entorn de la 
criança per a famílies d’infants (de 
0 a 6 anys), conduïts per profes-
sionals especialitzats, i el CDIAP, 
que atén els infants amb dificultats 
en el seu desenvolupament o 
amb el risc de presentar-ne.

VUIT ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS
Cornellà compta amb 641 places 
educatives de 0 a 3 anys distri-
buïdes en vuit escoles bressol 
municipals. Aquests centres 
constitueixen un element molt 
important dins de la política social 
que desenvolupa l’Ajuntament 
de Cornellà. 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 i acollida matinal. 

Les entrades al centre es fan per 
torns, esglaonadament, i es pren 
la temperatura a tots els infants i 
a l'equip de professionals. També 
s'han adequat els accessos a cada 
centre per augmentar la seguretat.

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

PERSONAL DELS INFANTS

–DE 0 A 3 ANYS–
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La Trepa
 Vicenç Llivina, 7  93 377 19 51

Linda Vista
 Bonavista, 66  93 375 35 01

La Baldufa
 Marfull, 6  93 376 05 38

Edelweiss
 Sorral del Riu, 1  93 377 37 08

Cel Blau
 Terra Alta, 11  93 475 23 83

L’Arc de Sant Martí
 Av. Pablo Picasso, 51 
 93 475 35 38

La Rosa dels Vents
 Joan Fernández, 31 
 93 475 25 58

Mag Maginet
 Plaça dels Almogàvers, 2 
 93 375 15 97

Preinscripció/matrícula i jornades de portes obertes:  
pendent de les dates definitives

Consulteu www.cornella.cat o al Departament d’Educació de l’Ajuntament

SERVEIS MUNICIPALS  
DE SUPORT A 
L’EDUCACIÓ INFANTIL

Espais Familiars i Espais 
Nadó Teresa Majem

 Roger de Llúria:  
plaça dels Almogàvers, 2 

 La Trepa: Vicenç Llivina, 7
 93 474 33 99
  EEFLaTrepa@aj-cornella.cat

Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç - CDIAP 

 Joan Fernández, s/n. 
 93 375 6253

Espai Infantil, Arteràpia  
i Tertúlies de Criança

 Av. de la Línia Elèctrica, 9-11 
 627 932 221

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

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

Està 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. 

Un cop al mes, el Consell es reuneix per treballar 
valors com la participació, la tolerància, el civisme, 
la responsabilitat i l’esforç. Aquest curs vinculat, a 
un tema relacionat amb la vida dels infants i la 
ciutat, treballen els ODS de l’Agenda 2030.

AULA OBERTA A LES FAMÍLIES

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

IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ  
DE LES FAMÍLIES

Reunió virtual del Consell Escolar amb l'alcalde (abril, 2020).



Les escoles d’educació infantil i 
primària públiques de Cornellà 
treballen per la millora i l’optimització 
dels resultats acadèmics de 
l’alumnat 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 i d'acollida, 
servei d’orientació psicopeda-
gògica, activitats extraescolars i 
casals en períodes de vacances. 

PRIORITATS EN  
TEMPS DE PANDÈMIA
Des de l’inici del curs 2020-2021, 
les escoles han fet un esforç molt 
important per adaptar-se a les 
mesures de seguretat que s’han 
anat desplegant en el context de la 
pandèmia derivada de la Covid-19. 
Cada centre, tenint en compte les 
seves particularitats organitzatives i 

pedagògiques, ha hagut d’ajustar-se 
als criteris generals fixats pels 
respectius departaments de Salut 
i Educació de la Generalitat de 
Catalunya per tal de fer possible 
la presencialitat de l’alumnat a 
les aules, vetllant per l’equitat i 
garantint la qualitat educativa. 

Cornellà és zona única de preinscripció i matrícula, cosa que 
permet que totes les famílies de la ciutat puguin escollir, amb la 

mateixa puntuació, qualsevol de les 21 escoles del municipi

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA: 
GARANTINT L’EQUITAT, LA  

QUALITAT I LA PRESENCIALITAT

–DE 3 A 12 ANYS–
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Abat Oliba
 Sorral del Riu, 3  93 377 43 78 
  a8016422@xtec.cat
 blocs.xtec.cat/
escolaabatolibacornella

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
 https://agora.xtec.cat/ceip-
anselmclave-cornella

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

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

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

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

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

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

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

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

Montserrat
 Educació Primària: 
Av. de la Línia Elèctrica, 2-4

  Educació Infantil: Garrofer, s/n. 
 93 375 50 00
 a8016409@xtec.cat
 https://agora.xtec.cat/ceip- 
montserrat-cornella

Sant Ildefons
 Av. de Sant Ildefons, 24 
 93 376 02 45 
  a8016410@xtec.cat
 www.escolasantildefons.cat

Sant Miquel
 Domènech i Montaner, 1-5
 93 376 90 56
  a8042299@xtec.cat
 www.ceip-santmiquel-cornella.cat

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

Torre de la Miranda
 Almogàvers, 10  93 376 08 79
  a8054058@xtec.cat
 https://agora.xtec.cat/ceip-
torremiranda-cornella

ESCOLES PÚBLIQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

MESURES DE SEGURETAT  
PER A L’ALUMNAT,  
DOCENTS I PERSONAL 
D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Preinscripció:
 Del 15 al 24 de març

Més informació: www.cornella.cat  
o http://queestudiar.gencat.
cat/ca/preinscripcio/
informacio-general-2021

Enguany, la Jornada de Portes 
Obertes està condicionada per les 
restriccions actuals i les mesures 
de prevenció de la Covid-19. 
Caldrà entrar a la web de cada 
centre i contactar per telèfon 
o correu electrònic amb cada 
escola per concertar cita prèvia.

Dins del Pla d’Obertura de Centre s’han contemplat, 
entre d’altres, les següents mesures per tal de garantir la 
màxima seguretat, tant per a l'alumnat com per a la resta 
del personal que forma part de la comunitat educativa:

• Requisits de salut per a l’assistència a l’escola

• Mesures de protecció i prevenció generals

• Distanciament físic

• Rentat de mans

• Ús de mascaretes

• Ventilació, neteja i desinfecció d’espais

https://blocs.xtec.cat/escolaabatolibacornella/
https://agora.xtec.cat/ceipmediterraniacornella/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general-2021


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 del jovent. 

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

El currículum s’organitza en 
agrupacions de matèries o àmbits 
de coneixement, que comparteixen 
les competències que s’han de  
treballar amb l’alumnat. Des de primer  
a tercer d’ESO, els centres educatius 

ofereixen a l’alumnat matèries 
optatives com l’emprenedoria, 
segona llengua estrangera o cultura 
clàssica. El quart curs i darrer de 
l’etapa té un caràcter orientador i 
promou la continuïtat formativa de 
cada jove. Per això, cada alumne/a 
tria un itinerari coherent amb els 
seus interessos i potencialitats. 
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 du a terme 
el treball de síntesi cada any. Aquesta 
activitat implica un treball interdis-
ciplinar 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 ciutadans i 
ciutadanes amb habilitats socials. 
Els correspon fer un mínim de 
deu hores de servei actiu a la 
comunitat, cosa que permetrà 
el seu desenvolupament tant 
des del vessant intel·lectual 
com des del vessant humà. 

Valors de respecte a la diferència, tolerància i solidaritat 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:  
APRENDRE A CONVIURE

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

Francesc Macià
  Joan Maragall, 42
 93 480 15 09
  a8016793@xtec.cat
  https://agora.xtec.cat/
iesfrancescmacia

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

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

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

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

INSTITUTS PÚBLICS 
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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Preinscripció:
 Del 17 al 24 de març

Més informació: www.cornella.cat  
o http://queestudiar.gencat.
cat/ca/preinscripcio/
informacio-general-2021

Per a la informació de la Jornada 
de Portes Obertes, us aconsellem 
que visiteu la pàgina web de 
cada un dels centres, on trobareu 
la informació actualitzada.

Així mateix, la informació 
també us arribarà mitjançant 
les escoles de primària a les 
quals es troba adscrit cadascun 
dels instituts del municipi.

PORTES OBERTES DELS  
CENTRES CONCERTATS
Betània

 Bonavista, 37-39
  www.escolabetania.es

 Cita prèvia:
 93 375 33 67 
  info@escolabetania.es

Infantil i Primària:
 Dissabte 6 de març 

 10.00 i 11.30 h
Llar d'Infants: 

 Dissabte 20 de març  10.30 h

El Pilar 
 Cristòfol Llargués, 18
  www.elpilar.cat

 Cita prèvia:
 93 376 09 49
  info@elpilar.cat

Videoconferències  
en grups reduïts:

 Dimarts: 2, 9, 16 i 23 de febrer 
i 2 i 9 de març  18.00 h

 Dijous: 4, 11 i 25 de febrer i 
4 i 11 de març  10.00 h

Visites presencials
en grups reduïts:

 Dissabte 6 de març 
 9.00 a 13.00 h

Sagrada Família
 Doctor Carulla, 23 
  http://safac.hhdc.net

 Cita prèvia:
  a8016628@xtec.cat

Educació Infantil:
 Dimecres 3 de març 

 A partir de les 17.30 h
Primària i Secundària: 

 Dimecres 10 de març 
 A partir de les 17.30 h

Sant Antoni Maria Claret
 Mariné, 11-17
  www.claretcornella.cat 
Cita prèvia:

 93 376 19 49 
  samcpreinscripcions@ 
claretcornella.cat

 Dissabte 27 de febrer 
 10.00 a 13.00 h

 Divendres 5 de març  17.30 h
Entrevistes personalitzades
amb cita prèvia

Santa Eulàlia 
 La Miranda, 50
 www.escolasantaeulalia.cat

 Cita prèvia:
 93 375 14 02 
  portesobertes@
escolasantaeulalia.com

Visites presencials en grups reduïts:
 Dilluns 15 febrer  Al matí
 Del 16 de febrer  
al 6 de març  17.15 h

Entrevistes individuals 
per videoconferència:

 Del 8 de febrer a l'11 de març

https://agora.xtec.cat/iesfrancescmacia/
https://agora.xtec.cat/iescapmany
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general-2021
mailto:samcpreinscripcions@claretcornella.cat
portesobertes@escolasantaeulalia.com


L'alumnat que ha obtingut el graduat en ESO  
té 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 decideixi allò més beneficiós per a ell en 
la tria de la continuïtat dels estudis, ja sigui amb 
l’elecció de la universitat o de cicles formatius de 
grau superior. Els i les joves també compten amb 
el Punt d’Informació a l’institut, que organitza 
xerrades específiques d’informació i orientació 
acadèmica a les diferents etapes educatives.

Al Departament d’Educació es troba el Servei 
d’Orientació, on també es poden fer consultes 
personalitzades sobre homologació d’estudis 
estrangers, els recursos formatius de la ciutat o 
les diferents possibilitats d’itineraris formatius.

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

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

Premis Mostra de Treballs de Recerca 2019.
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2 
CICLES FORMATIUS AMB PRÀCTIQUES 
A EMPRESES O FP DUAL
Els cicles formatius de grau mitjà i superior es poden 
cursar als instituts Esteve Terradas i Illa i Miquel Martí 
i Pol, on també trobareu la FP dual, un model de 
formació que augmenta la col·laboració entre els 
centres educatius i les empreses en el procés formatiu 
dels alumnes: així compatibilitzen la seva capacitació 
a l’institut amb la inserció en entorns laborals reals. 
Quan acaba l’ESO, l’alumne pot accedir a cicles 
formatius de grau mitjà. Qui supera aquest cicle 
obté el títol de tècnic/a i pot fer la preinscripció per 
a cicles formatius de grau superior. 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.

Cicles de grau mitjà
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, química i 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 multiplataforma, desenvolupament 
d’aplicacions web, disseny i edició de publicacions 
impreses i multimèdia, mecatrònica industrial, 
programació de la producció en fabricació 
mecànica, gestió de l'aigua (Esteve Terradas i Illa). 

Cursos d'especialització
Ciberseguretat en entorns de tecnologies de la 
informació. Adreçat a persones amb titulació 
de tècnic superior. (Esteve Terradas i Illa).

3 
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
Els programes de formació i inserció (PFI) són una 
alternativa per a joves majors de 16 anys sense el 
graduat en ESO i que volen aprendre una professió. 
Duren un curs escolar i combinen la teoria amb la 
pràctica, a més de preveure pràctiques en empreses. 
L’alumnat que el completa rep un certificat de 
professionalitat que acredita els seus coneixements 
i, segons la nota del curs, està exempt de fer part de 
la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.

Fundació El Llindar
Especialitats en auxiliar de reparació i manteniment 
d’automòbils, auxiliar de cuina i sala, i auxiliar d’imatge 
personal (perruqueria i estètica). Formació en col·laboració 
amb altres entitats del territori en Administració 
i gestió, Informàtica i Desenvolupament web.

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

Els instituts que cursen formació professional 
també ofereixen cursos d'iniciació professional 
per a nois i noies que no han obtingut el graduat 
en educació secundària. Són els cursos de 
Formació i Aprenentatge Professional (FIAP).
 
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).

Preinscripcions: 

Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny  De l'11 al 17 de maig

Cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny  Del 25 al 31 de maig

Més informació: www.cornella.cat o http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general-2021
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UNA FORMACIÓ INTEGRAL 
ADAPTADA A LES NECESSITATS  
DE CADA ALUMNE

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

Se segueix el currículum 
ordinari establert pel Departament 
d’Ensenyament 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 desenvolupar  
la capacitat de regular-les.

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

–EDUCACIÓ ESPECIAL–

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

ESCOLA MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL VIROLAI

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

JORNADA DE PORTES OBERTES
 9 i 10 de març  17.00 h

Preinscripció:  
 Del 15 al 24 de març

Consulteu www.cornella.cat o 
www.gencat.cat/preinscripcio
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FORMACIÓ MUSICAL I  
COMPROMÍS AMB LA VIDA 
CULTURAL DE CORNELLÀ

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

L'alumnat més petit comença la seva formació  
amb el primer curs de sensibilització musical, i després 
passa a triar l'instrument que vol tocar i que anirà 
aprenent i perfeccionant al llarg dels següents cursos.  
A partir dels 8 anys i fins als 16, l'alumnat fa els  
cursos de llenguatge musical.

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

Per la seva banda, les persones adultes interessades 
en la música poden seguir cursos per aprendre a tocar 
algun instrument musical. L’escola ofereix un bon 
ventall de matèries per cursar i n’existeix una àmplia 

optativitat, com els conjunts instrumentals i el conjunt 
vocal. Pel que fa als instruments, cal recordar que 
l’escola ofereix piano, violí, viola, violoncel, guitarra 
clàssica i elèctrica, flauta travessera, clarinet, saxofon, 
oboè i bateria.

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

–ESCOLA DE MÚSICA–

ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA ROSER CABANAS

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

Preinscripció:  Durant el mes de maig

JORNADA DE PORTES OBERTES
 Dimecres 5 de maig 
  18.00 a 18.30 h i 18.45 a 19.15 h 

http://emusicacornella.wix.com/emmrosercabanas


L’EOI, LA MILLOR MANERA 
D’APRENDRE IDIOMES

ELS ESTUDIS QUE S’HI PODEN CURSAR 
S’hi poden fer estudis d’anglès, francès, alemany i 
japonès en tres modalitats diferents:

•  Ensenyaments ordinaris d’anglès, francès i alemany: 
són cursos amb una càrrega horària i de feina 
importants i 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 cursos en modalitat semipresencial (un sol dia 
de classe + feina telemàtica a distància).

•  Ensenyaments especials d’introducció, actualització 
i perfeccionament d’anglès, francès, alemany i 
japonès: 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). 

•  L’Escola d’Estiu: Durant el mes de juliol s’ofereixen 
cursos intensius d’entre 30 i 65 hores d’anglès, francès, 
alemany i japonès.

COM ACCEDIR-HI
Per als cursos ordinaris es fa un sorteig de places entre 
els preinscrits a través del formulari telemàtic unificat 
per a tot Catalunya que trobareu al web de qualsevol 
EOI a finals d’agost o principis de setembre. En el cas 
de l'alemany el procés es repeteix al gener per a la 
matrícula del segon semestre.

Per als cursos especials es fa una preinscripció 
telemàtica des del web de l’escola al setembre i al 
gener-febrer (per als cursos de segon semestre). 

Pel que fa als cursos d’estiu, la preinscripció 
comença a mitjan 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.

METODOLOGIA I EQUIPAMENTS 
L’alumnat té moltes oportunitats tant de practicar la 
llengua (parlar, escoltar, llegir, escriure, interaccionar) 
com d'aprendre una nova cultura, amb materials 
innovadors i aules equipades amb tecnologia per a 
l’ensenyament-aprenentatge de llengües, a més de 
biblioteca-mediateca i activitats lingüístiques  
i culturals complementàries.

Mentre duri la situació sanitària actual, ens adaptem 
als diferents contextos d’acord amb les instruccions del 
PROCICAT, alternant l’ensenyament en línia en directe 
(sessions sincròniques amb una plataforma virtual) i 
l’ensenyament híbrid amb sessions presencials al  
centre i sessions en línia en directe.

Consulteu el web www.eoicornella.cat 

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

JORNADA DE PORTES OBERTES
 Dimarts 20 d'abril  18.30 h 
 Dijous 29 d'abril  19.00 h

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 reconegudes internacionalment.
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UNED SÈNIOR/
UNIVERSITAT DE 
LA GENT GRAN: 
CONTINUAR 
APRENENT

UNED: 
EDUCACIÓ A 
DISTÀNCIA

La UNED Sènior/Universitat de la Gent Gran ha complert ja 15 anys 
des de la seva implantació. És un projecte que vol posar a l'abast de 
la ciutadania de Cornellà i de la seva comarca un gran ventall  
de cursos formatius.

Com a mesura de seguretat per la Covid-19, en un primer 
moment es va reduir el nombre d’alumnes per curs, i actualment, 
amb les classes presencials suspeses, el professorat ha mantingut 
el contacte amb l’alumnat mitjançant classes telemàtiques, xarxes 
socials, vídeos, exercicis i altres activitats a distància. 

El segon quadrimestre està previst que comenci el mes de març, 
amb una programació de vuit cursos de 30 hores: Anglès, Història 
de l’Òpera, Història de l’Islam, Grans oblidades: dones artistes de tota 
la història, Geografia ambiental i ecològica, Alimentació equilibrada i 
saludable, Tresors naturals de Catalunya, i Història & crispetes. 

Poden assistir-hi totes aquelles persones que tinguin la 
voluntat de continuar aprenent, amb independència de la seva 
formació prèvia i que tinguin a partir de 50 anys. Tot l’alumnat, 
sense necessitat de passar cap examen, en finalitzar el curs rep un 
diploma d’assistència i participació. Les classes presencials són el 
dimarts i el dijous, de 18 a 20 hores. 

S’apliquen totes les mesures sanitàries que estableix la normativa 
de seguretat: gel hidroalcohòlic a cada aula, distància de metre i 
mig, ventilació i presa de temperatura en entrar al centre.

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 a la 
Universitat 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.

En la situació actual, totes les classes 
es fan a distància, amb l’assessorament 
virtual dels tutors i tutores. Cada setmana 
els alumnes poden mantenir amb el seu 
professorat una trobada personal, si ho 
permeten les normes sanitàries, o virtual, 
en cas que no pugui fer-se, on exposar 
els dubtes que hagin sorgit o demanar 
bibliografia sobre les matèries. A més, a 
l’extensió de la UNED l'alumnat té accés a 
recursos informàtics que pot fer servir per 
recopilar informació per tal de poder seguir 
el curs i aconseguir la titulació desitjada.

–FORMACIÓ CONTINUADA–

UNED SÈNIOR/UGG
UNED

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

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

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

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

QUÈ FEM?
•  Ensenyaments inicials i bàsics: 

inclou llengua catalana (3 nivells), 
llengua castellana (3 nivells), 
llengua anglesa (3 nivells), 
llengua francesa (2 nivells) 
i informàtica (4 nivells).

•  Formació bàsica: cicle de 
formació instrumental i 
cicle d’educació secundària, 
obtenció del títol de graduat en 
educació secundària (ESO).

•  Preparació per a proves d’accés: 
cursos adreçats a l'alumnat que 
es vol preparar per accedir a 
cicles formatius de grau superior, 
així com per realitzar la prova 
d’accés a la universitat (per a 
majors de 25 i de 45 anys).

•  Curs específic d’accés 
a grau mitjà (CAM).

CFA CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT

 Ignasi Iglesias, 7  93 375 59 03
 a8042846@xtec.cat
  www.cfacornella.cat

Preinscripció/matriculació:  
pendent de les dates definitives

Consulteu www.cornella.cat
o al Departament d’Educació
de l’Ajuntament

Les eleccions al Parlament de 
Catalunya del passat diumenge 
14 de febrer han comptat amb una 
participació del 50% a Cornellà. 
En total han votat 31.387 persones, 
una dada molt per sota del 81,93% 
de les darreres eleccions autonò-
miques de 2017, la participació de 
les quals havia estat la més alta del 
període democràtic. Segons
els resultats, la força més votada 

a Cornellà ha estat el PSC, amb 
12.435 paperetes, seguida per ERC, 
amb 4.687 vots. La tercera força ha 
estat En Comú Podem, la quarta 
VOX, seguida, en ordre descendent, 
per C’s, JXCat, PP i la CUP. La resta 
de partits no han superat el  
miler de vots.

Més informació a  
https://eleccions.cornella.cat

RESULTATS DE LES ELECCIONS  
AL PARLAMENT DEL 14 DE FEBRER
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El Consell Municipal de la Dona, 
a través del Centre d’Informació i 
de Recursos de les Dones (CIRD), 
organitza com cada any una sèrie 
d’actes reivindicatius per celebrar 
el Dia Internacional de la Dona 
Treballadora, el 8 de març. Enguany, 
s’ha hagut d’adaptar el programa 
habitual a les circumstàncies 
epidemiològiques i de salut pública 
actuals, motiu pel qual s’ha fet un 
vídeo que es divulgarà a través de 
les xarxes socials, sota el lema “Posa 
la lupa per la igualtat”. La iniciativa 
s’engloba dins la campanya de 
sensibilització digital “Cornellà posa 
la lupa, contra la violència masclista”, 

engegada fa uns mesos amb 
la voluntat de conscienciar la 
ciutadania i posar l’accent en el camí 
que encara ens queda per recórrer. 

25 ANYS DEL CONSELL 
DE LA DONA
Paral·lelament, el 25 de març, a les 
18.30 h, tindrà lloc a L’Auditori de 
Cornellà una gala commemorativa 
del 25è aniversari del Consell de 
la Dona, presentat per la Xarxa de 
Dones Emprenedores de Cornellà i 
amb la participació de Microcornellà 
Teatre, les noies i els nois de la XAJI, 
i dones cantautores artistes de la 
ciutat, entre d’altres intervencions. 

Una celebració que arriba amb un 
any de retard a causa de la pandèmia, 
però que vol posar en valor la feina 
feta al llar d’un quart de segle de lluita 
per la igualtat de gènere. Actualment 
en formen part 34 entitats, i més de 
10.000 dones han passat pels seus 
cursos formatius gratuïts i per la 
Universitat d’Estiu de les Dones. 
El Consell va ser el creador de 
primer protocol d’actuació i el circuit 
d'intervenció en casos de violència 
masclista i víctimes de maltractament 
a Cornellà. A més, va ser l’impulsor 
de la plataforma ciutadana contra 
la violència masclista i de la Xarxa 
Activa de Joves per la Igualtat (XAJI).

CORNELLÀ REIVINDICA  
ELS DRETS DE LES DONES

PER MOLTS ANYS!
Cornellanenques que han celebrat el seu centenari aquests mesos:

Rosario Delgado Moyano 
(30/01/2021)

Maria Duran Cantillo  
(4/02/2021)
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INCIDÈNCIES RESOLTES RECENTMENT

La plataforma A Prop Teu ha rebut 
durant el 2020 al voltant de 1.600 
aportacions de la ciutadania per 
advertir d’algun element que 
necessitava reparació o millora de 
l'espai públic, o d'altres relacionats 
amb la seguretat, la salubritat i la 
convivència a la ciutat. Una xifra 
molt similar a la dels darrers anys, 
tot i que van tenir una sensible 
disminució dels casos durant els 
mesos de confinament. D’aquestes 
propostes, un 53% han estat 
vinculades a l’àrea d’Espai Públic 
i Manteniment (836 incidències); 
un 27% corresponen a Guàrdia 
Urbana i Convivència (421 casos); 
i un 11% (179 expedients) a Salut 
Pública. La resta, corresponen 
a Medi Ambient, obra privada, 
o qüestions més genèriques.

L’evolució de les dades mostra 
un creixement sostingut des de 

l’inici del programa: l’any 2013 es 
van registrar unes 800 incidències, 
xifra que s’ha duplicat actualment. 
En total, en aquests vuit anys 
s’han rebut uns 10.000 avisos
i suggeriments dels veïns i veïnes.  
Pel que fa als departaments que 
reben més aportacions, si ens fixem 
en la cronologia (veure gràfic) 
observem que majoritàriament 
les acapara l’espai públic, alguns 
anys fins i tot ha estat per sobre 
del 50%, tot i que, com apuntàvem 
al principi, ha disminuït lleuge-
rament aquest últim any, mentre 
que s’han incrementant els casos 
relacionats amb temàtiques de 
Guàrdia Urbana i convivència. 
També s’observa un augment 
de les incidències assumides pel 
Departament de Salut Pública.

Gràcies a l’aportació ciutadana 
a través de la plataforma, també 

s’han realitzat 449 intervencions 
ràpides o microactuacions, la 
majoria de les quals (421) corres-
ponen al Departament d’Espai 
Públic: reparació de contenidors, 
eliminació de grafits, actuacions 
diverses a l’arbrat… La resta, han 
estat relacionades amb la seguretat 
vial associada a la Guàrdia Urbana.

A PROP TEU ARRIBA  
ALS 10.OOO EXPEDIENTS  
DES DELS SEUS INICIS

MILLORA DE 
L’ACCESSIBILITAT
Reparació de baranes 
i escales al carrer 
d’Ernest Lluch.

REPARACIÓ 
DEL PIPICAN 
Intervenció realitzada 
al pipican situat 
a l’avinguda de 
Salvador Allende. 

PARC INFANTIL 
EN BON ESTAT
S’ha reparat el gronxador 
al parc del carrer de 
Mossèn Andreu.

CALÇADA 
ASFALTADA 
S’ha tapat un forat 
que hi havia davant 
del pas de vianants a 
l’avinguda del Maresme. 
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INCIDÈNCIES 
ANY PER ANY

A PROP TEU EN DADES

Web/e-mail: 1.377

Twitter: 195

INCIDÈNCIES PER VIA D’ENTRADA

EVOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES  
PER ÀREA, 2013-2020

En l’evolució de les dades 
destaca l’espai públic com 
l’àmbit amb més nombre 
d’incidències (57%) 

www

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

apropteu@aj-cornella.cat @apropcornella

www.apropteucornella.cat

2013
799

2014
689

2015
1.018

2016
1.298

2017
1.475

2018
1.589

2019
1.696

2020
1.572

88%

12%

Espai 
públic

Guàrdia 
Urbana

Salut 
pública

Obra 
privada

Generals Medi 
Ambient

Esporga dels 
arbres que 
impedien la visió 
del semàfor a 
l’av. de Salvador 
Allende / plaça 
d’Extremadura. 

SEGURETAT VIAL

500

250

100
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SE ENDURECE LA 
ORDENANZA DE 
CIRCULACIÓN PARA LOS 
PATINETES ELÉCTRICOS
El Ayuntamiento de Cornellà 
modifica la Ordenanza de 
Circulación de Vehículos y 
Peatones actual para obligar 
a los vehículos de movilidad 
personal (VMP) y los ciclos de 
más de dos ruedas que circulen 
exclusivamente por la calzada o 
por los carriles segregados/bici.
La medida, aprobada por el 
pleno municipal, se ha puesto 
en marcha atendiendo al Real 
Decreto del Gobierno Central 
que entró en vigor el 2 de enero, 
y que modifica el reglamento 
de vehículos y circulación en el 
entorno urbano. Desde entonces, 
los patinetes eléctricos pasan a 
tener consideración de vehículos, 
lo que obliga a sus usuarios a 
cumplir las normas de circulación, 
como cualquier otro conductor.

El objetivo es velar por la 
seguridad de los peatones y de  
los conductores de estos vehículos, 
resolver problemas de convivencia 
en el espacio público y fomentar 
una movilidad sostenible y segura. 
La modificación de la ordenanza 
irá acompañada del refuerzo del 
dispositivo de la Guardia Urbana 
para sancionar a los patinetes que 
incumplen la normativa, con más 
agentes en las calles, así como 
alrededor de los centros educativos 
e institutos. Además, desde el 
consistorio se pondrá en marcha 
una campaña informativa a los 
jóvenes de la ciudad, principales 
usuarios de estos vehículos según 
las estadísticas, sobre la normativa 
vigente para promover un uso 
responsable de los mismos.

CAMBIOS QUE 
AFECTAN A LOS VMP
»  No se puede circular 

por las aceras.

»  Es obligatorio el uso  
del casco homologado.

»  Sólo una persona en 
un patinete VMP.

»  Se puede circular por los 
carriles bici o por calzadas 
30 señalizadas como tal.

»  Se puede circular por paseos, 
zonas peatonales y calles con 
plataforma única, respetando las 
OOMM en cuanto a velocidad, 
distancia de seguridad, etc.

»  No se puede circular por 
autopistas, autovías, vías 
interurbanas o vías con limitación 
de velocidad a 50 Km/h.

»  No se puede circular a más  
de 25 Km/h.

»  Desaparecen las tipologías 
de tipo A y B en los VMP.

533 SANCIONES 
EN 2020 
En 2020, la Guardia Urbana abrió 
533 expedientes sancionadores 
contra vehículos de movilidad 
personal por el incumplimiento 
de la ordenanza de circulación, la 
mayoría de ellas por circular más 
de una persona en un VMP (130), 
por ir sin casco homologado (82) 
y por conducción negligente (67). 
También destacan las multas por 
conducir con distracciones como 
puede ser el uso de auriculares 
(60) o con teléfono móvil (53). 
Por circular por la acera también 
se han abierto 56 expedientes.
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Cada vez más personas se desplazan a diario en 
bicicleta, de ahí que el uso del servicio público de 
aparcamiento para bicicletas Bicibox haya registrado 
el pasado año un total de 36.424 usos, y el servicio 
público de bicicletas eléctricas compartidas e-Bicibox 
7.198 más en las estaciones de Cornellà. Una tendencia 
en alza, a pesar del ligero descenso de los usos del 
e-Bicibox en un 22%, motivado probablemente por los 
efectos de la pandemia: cierre temporal de los centros 
educativos, teletrabajo, limitación de la movilidad, etc.

Respecto al e-Bicibox, Cornellà es el municipio con 
más desplazamientos de entre todos los que forman 
la red metropolitana, la mayoría de ellos son dentro 
del municipio (3.962). Después vendría el trayecto 
Cornellà-Sant Joan Despí (1.034) y Cornellà-L'Hospitalet 
(992). Cabe destacar que la estación más utilizada es 
la de Cornellà-Riera (con un aumento del 20%), situada 
junto a la parada del mismo nombre de los Ferrocarriles 
de la Generalitat. Esto indica la alta intermodalidad entre 
el uso de la bicicleta y el resto del transporte público. 

BUENA ACOGIDA DEL  
E-BICIBOX EN LA CIUDAD

2,1 KM DE  
CARRIL  
BICI EN EL 
BARRIO  
DE ALMEDA
El barrio de Almeda, de Cornellà, 
ya cuenta con 2,1 km de carril 
bici que vendrá a complementar 
la red ciclable municipal y 
conectar con un tramo de 
Bicivia, la red de ejes ciclables 
metropolitanos que conecta con 
L'Hospitalet de Llobregat. Las 
obras se han llevado a cabo en 
las calles: Tirso de Molina, Sant 

Ferran, paseo dels Ferrocarrils 
Catalans, Salvador Dalí, av. Porta 
Diagonal, Martinet y Energía. 

Básicamente, se ha señalizado 
toda la vía, y en aquellas calles con 
las aceras estrechas y la calzada 
bastante amplia, se han reubicado 
los carriles bici en la calzada, 
mientras que en aquellas cuya 
calzada no era suficientemente 

ancha, se han ocupado plazas de 
aparcamiento. Con esta actuación, 
además de contribuir a la promoción 
de la movilidad sostenible, se 
mejoran las conexiones entre 
municipios cercanos, con los 
intercambiadores de transporte, 
con los polígonos de actividad 
económica y con los grandes 
centros generadores de movilidad.

Consulta las estaciones de Cornellà:
https://www.bicibox.cat/es-es/Municipios/Cornella-de-Llobregat



BALANÇ DEL PLA DE PROTECCIÓ 
SOCIAL PER REDUIR L’IMPACTE  
DE LA COVID-19 A LA CIUTAT

L'Ajuntament de Cornellà, des de la declaració de 
l’estat d’alarma i de les successives restriccions a causa 
de la Covid-19, ha portat a terme una sèrie d’accions 
econòmiques, pressupostàries, fiscals i d’ajudes als 
sectors més vulnerables afectats per la pandèmia. 
Amb la voluntat d’actuar amb la major immediatesa 
per protegir la ciutadania, es van desenvolupar una 
vintena de mesures sota l’aixopluc del Pla de Protecció 
Social que es va aprovar el juny de l’any passat amb 
el consens de tots els grups polítics municipals. 

Una vintena de mesures 
extraordinàries van servir per 
protegir la ciutadania davant 
la incertesa de la pandèmia

30.578 àpats cuinats 
per a infants, gent 

gran i persones 
dependents 

en situació de 
vulnerabilitat 

222.760 €
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Reforç de la  
Botiga Solidària.  
3.234 persones 
ateses (1.276 

famílies)
57.500 €

293 ajuts 
excepcionals i 815 

kits d’alimentació per 
a persones afectades 

per ERTO i altres 
situacions derivades 

de la Covid-19

91.800 €

Fons social de 
contingència  

per a situacions 
de vulnerabilitat 

social i econòmica
1.000.000 €

Ajudes fiscals  
a persones físiques 

i a activitats 
econòmiques de 
proximitat. Reforç  

del programa  
QUOTA ZERO

250.000 €

Fe d’errates: 
En la publicació anterior del Cornellà Informa n. 376, pàgina 16, el número de compte de la Botiga Solidària no era correcte.  
Disculpeu les molèsties, rectifiquem: La Caixa ES83 2100 0506 12 0200155975



La majoria de les accions van acabar a finals de 
2020, i unes poques continuen en curs integrades 
en els pressupostos aprovats per a aquest any. Uns 
pressupostos que s’han elaborat molt conscients de la 
situació actual d’incertesa que vivim i amb la previsió 
d’actuar davant les necessitats que puguin sorgir, així 
com de reactivar l’economia al més aviat possible.

El Pla es va dividir en dos grans blocs: el primer, 
destinat a donar suport a les persones amb menys 
recursos i possibilitats de fer front als efectes de la 
crisi sanitària; i el segon, adreçat a donar suport al 
comerç de proximitat, els autònoms i les petites 
empreses, un dels sectors més afectats per l’estat 
d’alarma, ja que la gran majoria va haver d’aturar la 
seva activitat econòmica. La dotació per a aquest 
paquet de mesures era de gairebé tres milions d’euros, 
dels quals un milió s’ha destinat a un fons social de 

Impuls als Plans 
d'Ocupació 

Local. Previsió  
total de 175 

contractacions
600.000 €

Reforç del 
programa 

Ocupa'm 6+6
142.500 €

Ajuts per al  
pagament de lloguers 
del parc d'habitatges, 
locals i oficines del 
Centre d'Empreses, 

gestionat o propietat 
de Procornellà

210.000 €

10.000 targetes 
moneder per  

a la campanya 
“Compra a prop, 

compra amb 
confiança“ 
300.000 €

Ajuts al  
comerç local 
per afrontar la 

pandèmia 
240.000 €

Creació d’un  
market-place i d’un 
servei de logística,  

per impulsar el 
comerç local en la 
compra en línia i  

el servei a domicili

90.000 € 
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contingència, 630.000 € per incentivar el comerç 
local, i la resta, per contrarestar els efectes de la 
crisi en els ciutadans i ciutadanes més desfavorits, 
en especial, d’aquells col·lectius que ja vivien una 
situació de desigualtat abans del coronavirus. 

En aquest context s’han desplegat actuacions 
per evitar que cap infant es quedi enrere, amb 
programes de reforç escolar i de suport digital per als 
alumnes de primària i secundària que no disposaven 
de connexió o dels dispositius necessaris per seguir 
la seva formació. També s’ha potenciat l’atenció 
social des de l’Oficina d’Eficiència Energètica i la 
col·laboració amb el Gremi d’Instal·ladors del Baix 
Llobregat per atendre les llars més vulnerables, així 
com la mediació des de l’Oficina Local d’Habitatge, 
entre llogaters i propietaris, per facilitar el pagament 
del lloguer els mesos posteriors al confinament. 
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L’educació i la cultura són àmbits inseparables, que s’enriqueixen i 
complementen mútuament. La cultura és necessària, per això, a la ciutat 
hem trobat maneres de viure-la de manera segura adaptant-nos a les 
actuals restriccions per la Covid-19.

Segueix tota l’activitat cultural de la ciutat i subscriu-te per rebre el butlletí 
del Què Fer a Cornellà o descarrega’t l’APP gratuïta des d’aquest QR.

GAUDEIX LA CULTURA DE LA CIUTAT: 
SEGURA I NECESSÀRIA

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

L’AUDITORI
 www.auditoricornella.com
 93 474 02 02 (Ext. 1306)
 Consulteu la web per a  
descomptes especials i abonaments.

VENDA D’ENTRADES

Recordeu que s'han de complir 
les mesures de seguretat:

Aquestes propostes poden 
variar en funció de les actuals 
restriccions sanitàries. 
Consulteu les xarxes socials 
@queferacornella i @culturacornella 
per a estar informats

DIUMENGE 21 DE FEBRER
ENCARA HI HA 
ALGÚ AL BOSC

 L’Auditori de Cornellà  
 19 h  23 € (anticipada) 

TEATRE / Drama sobre les 
conseqüències del conflicte 
bèl·lic a Bòsnia i Hercegovina.

DISSABTE 27 DE FEBRER
LAS MIGAS EN CONCERT

 L’Auditori de Cornellà  
 20 h  25 € (anticipada) 

MÚSICA

DIUMENGE 28 DE FEBRER
DE MARES I FILLES

 Sala Ramon Romagosa 
 19 h  10,50 € 

TEATRE

DIUMENGE 28 DE FEBRER
PER FI SOL! AMB CARLES SANS

 L’Auditori de Cornellà  
 19 h  18 € (anticipada) 

TEATRE 

DIUMENGE 7 DE MARÇ
SALA FLYHARD: LO NUESTRO

 Sala Ramon Romagosa 
 19 h  10,50 € 

TEATRE / Una família d'un barri 
obrer està llesta per donar la 
benvinguda a un nou any i 
esperar que canviï la seva sort.

DIUMENGE 21 DE FEBRER
CIA. TANAKA TEATRE: 
BON PROFIT!

 Auditori Sant Ildefons  
 12 h  5,25 € 
 A partir de 5 anys

TEATRE FAMILIAR / Descobreix 
la màgia de la cuina i tots els 
secrets de les verdures.

 
 
 
 

DIUMENGE 7 DE MARÇ
CIA. TEATRE AL DETALL:  
EL NÚVOL GRIS, GRAS, GROS

 Auditori Sant Ildefons  
 11.30 i 12.15 h  5,25 €  
 De 0 a 3 anys

TEATRE FAMILIAR / La història  
d'un núvol viatger.

MÚSICA I TEATRE 

ESPECTACLES FAMILIARS

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

L’AUDITORI
 www.auditoricornella.com
 93 474 02 02 (Ext. 1306)
 Consulteu la web per a  
descomptes especials i abonaments.

VENDA D’ENTRADES

EDICTE: En conformitat amb el que disposa l’arti-
cle 104 de la Llei 7/1985, de 2, d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, així com l'article 304.3 
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 per l’article 10 del Reglament de 
personal al servei de les Entitats Locals de Cata-
lunya,es dóna publicitat al Decret d’Alcaldia núm. 
151/2021, de 19 de gener, pel que es cessa al perso-
nal eventual d’aquest Ajuntament.

…

Decret d’Alcaldia núm. 151/2021, de 19 de gener

Mitjançant Decret número 2718/2019 de data 15 de 
juliol, i a proposta de la Portaveu del Grup municipal 
ERC-AM, aquesta Alcaldia va procedir a nomenar al 
senyor David Bravo Romero com assessor d’aquest 
Grup municipal, en qualitat de personal eventual 
d’aquest Ajuntament i en conformitat amb les previsi-
ons establertes a l’acord plenari de data 2 de juliol de 
2019, pel qual es va determinar el nombre, caracterís-
tiques i retribucions del personal eventual municipal.

Atès que en data 15 de gener d’enguany (RE 1536) 
ha tingut entrada en el Registre General d’aquest 
Ajuntament un escrit de la Portaveu del Grup muni-
cipal ERC-AM, senyora Raquel Albiol i Gilabert, sol·li-
citant el cessament del senyor David Bravo Romero 
com assessor del seu Grup municipal amb efectes 
del dia 31 de gener de 2021, com a conseqüència 
de la renúncia d’aquest Grup a disposar de personal 
assessor eventual.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el 
que disposa l’article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i en ús de les 
atribucions que legalment tinc conferides

HE RESOLT

Primer.- Acceptar la petició efectuada per la Porta-
veu del Grup municipal ERC-AM, senyora Raquel 
Albiol i Gilabert i, en conseqüència, cessar al senyor 
David Bravo Romero com assessor d’aquest Grup 
municipal amb efectes del dia 31 de gener de 2021, 
i donar-li de baixa a tots els efectes com a personal 
eventual al servei d’aquest Ajuntament.

Segon.- Notificar aquest Decret al Grup municipal 
ERC-AM, al senyor David Bravo Romero i al Departa-
ment de Recursos Humans de l’Ajuntament, pel seu 
coneixement i efectes.

Tercer.- Publicar aquest cessament en el Butlletí Oficial 
de la Província, en el Butlletí d'Informació Municipal i 
en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compli-
ment del que estableix l'article 104 de la Llei 7/1985, 
de 2, d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
així com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, en els termes exigits per l'article 304.3 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 Catalu-
nya i per l’article 10 del Reglament de personal al servei 
de les Entitats Locals de Catalunya.

Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta 
resolució en la propera sessió extraordinària que es 
convoqui, en compliment del que es preveu a l’arti-
cle 22 del ROM, en concordança amb l'article 38 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals.

Cornellà de Llobregat, 20 de gener de 2021.

EDICTE: En conformitat amb el que disposa els arti-
cles 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 27 de gener 
de 2021, relatiu a la modificació de la determina-
ció del nombre, característiques i retribucions del 
personal eventual:

…

“Acord Plenari de 27 de gener de 2021”

Un cop celebrades 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 disposa l’article 104 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, que permet a aquest Ajuntament incloure 
a la seva plantilla un número de llocs de treball de 
personal eventual que no excedeixi del número 
total de membres de la Corporación, va determinar 

el nombre, característiques i retribucions del personal 
eventual d'aquest Ajuntament.

Atès que en aquest acord plenari de principi d’aquest 
mandat, tot i que no s’hi va explicitar, es va preveure la 
possibilitat que els Grups polítics municipals disposes-
sin de personal eventual assessor quan els seus porta-
veus no desenvolupessin les seves funcions en règim 
de dedicació exclusiva, sinó en un règim de dedicació 
parcial que comportés un mínim de dedicació de 20 
hores setmanals.

Vist l’escrit presentat per la Portaveu del Grup polític 
municipal ERC-AM de 15 de gener de 2021 - RE núm. 
1.536 -, comunicant a aquesta Alcaldia el seu desig 
de passar a un règim de dedicació major, i de renun-
ciar al seu dret a disposar d’un assessor/a en règim de 
personal eventual.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el 
que disposa l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local proposa al Ple 
de l'Ajuntament l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Modificar amb efectes del dia 1 de febrer de 
2021 el nombre de llocs de treball de personal even-
tual d’aquest Ajuntament, i suprimir un lloc de treball 
d’Assessor dels Grups Polítics municipals, dels dos 
actualment existents.

Segon.- Publicar aquest acord a la Seu Electrònica 
Municipal i mantenir permanentment actualitzada 
la informació relativa al número, característiques i 
retribucions dels llocs de treball de personal even-
tual d’aquest Ajuntament i, en general i en compli-
ment del Principi de Transparència, difondre en 
aquest mitjà el contingut d’aquest acord, donant 
així compliment a les obligacions de publicitat 
previstes per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 
pels 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 Informa-
ció i Bon Govern de Catalunya.

Publicar, així mateix, aquest acord en el Butlletí Oficial 
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Butlletí d’Informació Municipal, en 
compliment del que estableixen els articles 104.3 de 
la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local i 304 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament 
municipal de Recursos Humans, a fi que realitzi els 
tràmits necessaris per a incloure aquesta modificació 
a la Plantilla de Personal.

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures 
electròniques que figuren en aquest document.

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 27 de gener de 
2021, relatiu a la modificació de l’acord plenari de 2  
de juliol següent, posteriorment modificat per nou 
acord plenari de 18 de desembre de 2019, de deter-
minació del nombre, característiques i retribucions 
dels membres corporació:

…

“Acord Plenari de 27 de gener de 2021”

Un cop constituït el nou Ajuntament derivat del 
resultat de les Eleccions Locals convocades mitjan-
çant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i dins de les 
operacions de configuració del nou Cartipàs Muni-
cipal, aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari 
adoptat en sessió celebrada en data 2 de juliol 
següent, posteriorment modificat per nou acord 
plenari de 18 de desembre de 2019, 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, tot això en 
el marc establert pel que disposaven 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.

Atès que en aquest acord plenari de principi d’aquest 
mandat, tot i que no s’hi va explicitar, es va preveure 
la possibilitat que els Portaveus dels Grups polítics 
municipals desenvolupessin les seves funcions en 
règim de dedicació exclusiva quan no disposessin 
de personal eventual assessor, i de règim de dedica-
ció parcial, que comportés un mínim de dedicació 

de 20 hores setmanals, quan disposessin de perso-
nal d’aquesta naturalesa.

Vist l’escrit presentat per la Portaveu del Grup polí-
tic municipal ERC-AM de 15 de gener de 2021 – RE 
núm. 1.536 -, comunicant a aquesta Alcaldia el seu 
desig de passar a un règim de dedicació major, i de 
renunciar al seu dret a disposar d’un assessor/a en 
règim de personal eventual i tenint en compta que 
mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia núm. 151/2021, 
de data 18 de gener, s’ha procedit a cessar al senyor 
David Bravo Romero, com a assessor eventual del 
Grup polític municipal ERC-AM, i que a l’acord 
precedent d’aquesta mateixa sessió s’ha procedit a 
modificar el nombre de llocs de treball de personal 
eventual d’aquest Ajuntament, suprimint un lloc de 
treball d’Assessor dels Grups Polítics municipals, dels 
dos actualment existents.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el 
que disposa l’article 75 i següents de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 
legislació autonòmica concordant, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Modificar amb efectes del dia 1 de febrer 
de 2021 el règim de dedicació de la Portaveu del 
Grup municipal ERC-AM previst al punt 7 de l’acord 
plenari adoptat en sessió celebrada en data 2 de 
juliol següent, posteriorment modificat per nou 
acord plenari de 18 de desembre de 2019, en el 
sentit que la seva dedicació i retribucions resta 
determinada en un 75 % de la prevista pels Porta-
veus dels Grups polítics municipals en règim de 
dedicació exclusiva segons el detall següent:

Nom / Retribucions: 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert / 38.361,00 €  

Aquest règim comportarà una dedicació mínima de 
40 hores setmanals a aquesta Corporació. 

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 Prin-
cipi de Transparència, mitjançant la seva publica-
ció actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els arti-
cles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desem-
bre, 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.

Tercer.- Notificar aquest acord al departament de 
Recursos Humans, pel seu coneixement.

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatu-
res electròniques que figuren en aquest document.

EDICTE: El Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobre-
gat, en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2021, va 
acordar entre d’altres, aprovar inicialment els projec-
tes d’obres següents:

· “Obres ordinàries de reforma per l'adeqüació del 
local de l'Avinguda Baix Llobregat 9-11-13 per a la 
implantació d'una activitat vinculada amb l'àmbit 
associatiu tipus Esplai Juvenil (Vol i Vol)” amb un 
pressupost estimat de 420.749,11 € (IVA no inclòs) 
i 509.106,42 € (IVA inclòs).

· “Obres ordinàries de reforma per la instal·lació d’una 
caldera de biomassa al Complex acuàtic i esportiu 
de Can Mercader de Cornellà de Llobregat” amb un 
pressupost estimat de 224.767,51 € (IVA no inclòs) i 
de 271.968,69 € (IVA inclòs).

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà  
de Llobregat, en sessió celebrada el dia 22 de gener de  
2021, va acordar entre d’altres, aprovar inicialment el  
projecte d’obra següent:

· “Obres ordinàries de reforma per la substitució de 
la gespa artificial del Camp de Futbol Almeda  
de Cornellà de Llobregat” amb un pressupost esti-
mat de 219.347,44 € (IVA no inclòs) i de 265.410,40 €  
(IVA inclòs).

Sotmetre l’aprovació dels esmentats projectes a 
informació pública mitjançant inserció d’edicte al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, 
així com al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones 
que es considerin interessades puguin efectuar les 
al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que esti-
min convenients.

Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin 
presentat al·legacions, reclamacions i/o suggeriments 
que suposin modificacions als projectes, aquests 
s’entendran definitivament aprovats.

Cornellà de Llobregat, 28 de gener de 2021.
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Después de cinco años, nuestro Grupo Municipal pudo 
votar a favor de un acta de la sesión plenaria. Llevamos 
todo este tiempo reclamando que no se traduzcan nuestras 
intervenciones ni la lengua en que presentamos las propuestas. 
Esta anomalía, es decir, la discriminación lingüística de gran 
parte de cornellanenses ha quedado evidenciada durante 
mucho tiempo. En el pasado pleno de diciembre, el 
Ayuntamiento dio la razón a Ciutadans y a partir de ahora 
se mantendrán las intervenciones y los documentos en la 
lengua que se expresen.

Dicho esto, tampoco entendemos como en el pleno de 
enero se votó en contra de nuestras dos mociones. En la 
primera propuesta instábamos al Ayuntamiento a reclamar a 
las administraciones competentes que adoptasen las medidas 
necesarias para reducir la enorme subida del precio de la 
electricidad. Las últimas subidas desproporcionadas del precio 
de luz coincidiendo con el temporal “Filomena” han puesto 
de relieve que se necesitan políticas para prevenir, detectar 
e intervenir en las situaciones de carencia en el acceso de 
suministros básicos, y más cuando el grueso del precio de 
estos suministros son el coste añadido de los impuestos. 
Defendemos, desde la máxima convicción, que se deben de 
rebajar los impuestos a un IVA reducido del 10%, como mínimo 
mientras dure la situación de excepcionalidad de la pandemia.

Por otro lado, menos entendemos aún el voto en contra 
del equipo de gobierno (PSC y En Comú) de nuestra segunda 
propuesta. Dada la situación de la tercera ola de la Covid-19 
que estamos padeciendo con grave afectación sanitaria, 
social y económica en Cornellá, Ciutadans solicitó al equipo 
de gobierno impulsar un nuevo plan de medidas sociales y 
económicas para hacer frente a esta situación de emergencia 
excepcional. Ya que la mayoría de medidas del anterior plan 
están ejecutadas y los presupuestos fueron una oportunidad 
perdida sin un reflejo directo de estas ayudas, no podemos 
demorar reforzar las contribuciones para la reactivación 
económica y social para las familias, empresas, autónomos, 
comercio local, entidades y asociaciones del sector cultural 
y deportivo. Debemos lanzar un mensaje claro, las medidas 
no pueden aplicarse de forma parcial o propagandística 
y debe prevalecer el rescate social y económico frente a 
cualquier otro gasto no prioritario en estos momentos. 
Además, posteriormente a la presentación de esta moción, 
hemos conocido la noticia de la caída del PIB en España 
de un 11%, la más grande de la historia de la democracia. 
Es urgente y necesario reforzar las ayudas directas que otras 
administraciones no están haciendo llegar y elaborar un 
nuevo plan de rescate.

Recordad que podéis contactar con el Grupo  
Municipal de Ciutadans a través del correo electrónico 
ciutadans@aj-cornella.cat y en las redes sociales.

SENTIDO COMÚN

ISMAEL CIURANA 
Grup Municipal
de C’s

“Pa, pau i terra” eren les consignes que mobilitzaven a les 
classes treballadores i camperols a començament del segle 
XX. No eren paraules, sinó propostes pràctiques: garantir 
l'alimentació mitjançant el control de la producció, la fí de 
la guerra i el repartiment de terres dels grans latifundistes. 
Al mateix període, amb el lema de “Pa i roses”, treballadores 
durant la vaga tèxtil reclamaven salaris justos i condicions 
dignes “Pa, treball i llibertat”, s'escoltava i esdevenia com 
a obra d'art popular en qualsevol paret de la dictadura 
franquista, i posterior, amb l'arribada de la democràcia. 

A l'actual segle XXI, les condicions de vida no han 
millorat, fins i tot s'ha produït un retrocés en relació a l'últim 
període del segle passat en matèria de precarietat laboral, 
habitatge, subministraments bàsics, salut, educació i cultura 
per la privatització i retallades continuades en el pressupost 
públic. La pandèmia, dins d'una economia de lliure mercat 
ha evidenciat la feblesa dels serveis estatals, autonòmics i 
locals per cobrir les necessitats essencials de les persones. 
Ara, com ha estat i serà, l’organització de la nostra classe a 
través de partits polítics, sindicats, associacions i agrupacions, 
ha deixat palès com amb la mobilització i lluita hem assolit 
els drets, avenços i millores en la nostra vida quotidiana. 

Des de Podem, volem començar aquest incert i 
esperançador any donant un reconeixement respectuós i 
sincer a totes les persones anònimes defensores de la dignitat, 
que darrera de la pancarta donen suport en una manifestació, 
concentració, assisteixen a xerrades informatives, i que mai 
parlaran davant d’un megàfon, no figurarà el seu nom com 
a representant d'un col·lectiu, ni rebran cap homenatge a la 
seva mort. Totes vosaltres sou imprescindibles i necessàries 
per assolir les petites victòries. Gràcies a la vostra capacitat 
de mobilització i lluita desinteressada, apresa de la memòria 
històrica del moviment de classe, espereu el relleu de 
futures generacions per continuar el camí reivindicatiu. 

Actualment, una gran part d'aquests lluitadors i 
lluitadores conformen les arrels, el tronc i les fulles del gran 
arbre dels moviments socials. La sàvia que l'alimenta es 
resumeix en una frase: “només el poble salva al poble”, clam 
de solidaritat que, per exemple, descriu l'ajut espontani 
del poble madrileny durant els dies de nevada. Les 
convocatòries electorals són una oportunitat per avançar. 
Des de Podemos fem una crida a la participació electoral 
i la reflexió conscient del vot cap a la formació política 
que, com a classe social, defensi els nostres interessos. 

Si vols venir a visitar-nos, estem al carrer Mossèn Andreu 21.

 
ANY NOU, ANTIGUES LLUITES

ELISABET GARCÍA 
Grup Municipal  
de Podemos
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Al ple de gener es va aprovar el document, Anàlisi i Orientació 
de la Política d’Habitatge Social a Cornellà de Llobregat, amb 
el vot favorable de tots els partits excepte ERC.

I per què vam votar en contra? Doncs perquè aquest 
document, entre d’altres, fa una anàlisi de la situació 
habitacional actual de Cornellà, que interpreta que falten 
3.000 habitatges de protecció oficial o socials a la ciutat i 
considerem, que en funció de com s’interpretin les dades, 
realment la necessitat és d’uns 1.600 habitatges.

Hi ha una part de l’anàlisi i diagnosi que compartim, 
i que és necessària per poder saber on som i quina és la 
realitat de Cornellà. Però el document no detalla la quantitat 
de desnonaments, ni reflecteix el moviment poblacional. 
Actualment, a conseqüència de l’elevat preu dels habitatges, 
molts són adquirits per persones de l’àrea de Barcelona, i 
en conseqüència, part de la població de Cornellà, es veu 
expulsada de la ciutat.

Cornellà disposa d’un sòl limitat, que si es fes una correcta 
adjudicació dels usos urbanístics, hauria de cobrir les 
necessitats de la població. En aquest sentit, abans d’aprovar 
la construcció d’habitatges, primer s’hauria de treballar en 
altres aspectes, com posar a disposició els que estan buits 
o destinats a usos secundaris; fomentar la rehabilitació del 
parc actual, i adaptar els locals comercials en habitatges. 
Defensem que s’han d’edificar habitatges de protecció oficial i 
socials, però donant preferència a les actuacions sobre solars 
vacants i infraedificats, abans que fomentar grans promocions 
i construccions faraòniques.

Aprovant aquest document, a més a més, s’està donant 
validesa a tots els projectes urbanístics previstos, inclús el 
Ribera-Salines, que nosaltres no compartim. Es necessita més 
habitatge social a Cornellà, però no a canvi de construir fins 
a l’últim metre quadrat de la ciutat, hem de trobar l’equilibri 
entre la necessitat d’habitatge, equipaments i zones verdes.

També vam presentar una moció conjuntament amb 
Podemos per crear una taula de treball, per consensuar les 
propostes a traslladar al Pla Director Urbanístic Metropolità en 
l'àmbit de Cornellà. Un pla que determinarà l'ordenació del 
territori en les pròximes dècades. Però, com ja és habitual, el 
PSC va votar en contra, impedint la seva aprovació, negant 
així la participació de la resta de partits i de la ciutadania.

Ja fa anys que veiem com Cornellà és la ciutat del totxo, 
on, per molta propaganda que es faci del Cornellà Natura, 
realment no hi ha interès per part dels que governen per 
naturalitzar la ciutat. Si seguim a aquest ritme, en poc 
temps la ciutat podria quedar totalment saturada i amb una 
densitat de població i nivells de contaminació irreversibles. 
Aquest no és el nostre model de ciutat, i continuarem 
defensant una planificació lògica i sostenible en la 
construcció d’habitatge.

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

NO AL MODEL URBANÍSTIC  
DEL TOTXO

Los recursos del Ayuntamiento los destinamos a tener una 
ciudad en la que nadie se quede atrás, donde se protege a los 
más vulnerables, una ciudad que se sigue transformando con 
el Cornellà Natura, una ciudad que cuida su entorno urbano 
con el mantenimiento del espacio público, y que garantiza la 
convivencia con las políticas de seguridad.

Estas son nuestras prioridades y a esto destinamos el 
presupuesto municipal. Para 2021 asciende a 85.435.741 €, 
una cifra que alcanza los 108 millones, sumando las empresas 
municipales (Procornellà y Tecsalsa) y el Instituto Municipal 
de Radiodifusión.

Si queréis ver de manera clara como se distribuye nuestro 
presupuesto, de donde vienen los ingresos y a qué se 
destinan los gastos, tenemos una herramienta digital en la 
página web que os ayudará de manera transparente a ver a 
qué se destinan los recursos del Ayuntamiento de Cornellà.

Son unos presupuestos para hacer frente a la situación de 
incertidumbre económica actual, con recursos para el empleo 
y la actividad empresarial, para el gasto en acción social 
que proteja a las personas más vulnerables y la cohesión 
de la ciudad. Se trata de ser prudentes, con el objetivo de 
garantizar la asistencia a las personas más afectadas por la 
crisis, consolidar los servicios municipales y mantener el 
nivel de desarrollo de Cornellà sin endeudarnos.

Tendremos medidas sociales paliativas con nuevos planes 
de empleo o la dotación de un millón de euros para el Fondo de  
Contingencia. Destinaremos recursos a iniciativas sociales y  
al tejido comercial para conseguir que la reactivación de la  
actividad económica se produzca lo más rápido posible 
cuando termine la crisis sanitaria.

Otro pilar fundamental es la protección y el mantenimiento 
del espacio público, para evitar su degradación. Además del 
gasto del mobiliario urbano, juegos infantiles, reparaciones en 
la vía pública, mantenimiento de la jardinería y el servicio de 
limpieza y recogida de residuos, destacan las inversiones para 
mejorar las instalaciones deportivas y educativas de la ciudad. 

La seguridad es también parte básica de este presupuesto. 
Parar garantizar la convivencia invertiremos en la modernización  
de la Guardia Urbana y aumentará la plantilla. 

Continuaremos con el Cornellà Natura, caminando hacia 
un entorno más verde, más amable, más sostenible y en 
definitiva más saludable, este es otro de nuestros pilares. 

En resumen, tenemos claras nuestras prioridades: 
defenderemos a las personas, con protección a los más 
vulnerables, mantenimiento del espacio público, seguridad e 
impulso al proyecto Cornellà Natura.

Ya sabéis, nos podéis escribir a psc@aj-cornella.cat, o, con 
mascarilla, nos vemos por la ciudad.

PRIORIDADES CLARAS

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC
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CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà

MOBILITAT SOSTENIBLE;  
CIUTAT SEGURA I SALUDABLE

El Ple de Cornellà va aprovar una modificació de l’ordenança 
de circulació per garantir, principalment, que els patinets 
elèctrics circulin per la calçada o pels carrils segregats. 
Aquest tipus d’elements de mobilitat han vingut per 
quedar-se. Es tracta d’aparells econòmics, relativament 
sostenibles, que donen opcions de mobilitat a molts veïns i 
veïnes de Cornellà. Però, també és cert que la seva aparició 
exigia una regulació per evitar situacions de conflicte, 
especialment en la seva convivència amb els vianants.

Aquesta modificació reforça una lògica de mobilitat urbana 
que els Comuns sempre hem defensat: s’ha de protegir l’espai 
dels vianants i el cotxe ha de reduir el seu protagonisme a 
les calçades urbanes, compartint aquest espai amb altres 
mitjans de transport com les bicicletes i patinets elèctrics.

Per seguretat i per la necessària millora de la qualitat 
de l’aire dels nostres barris, cal continuar aquest tipus de 
transformacions. Un exemple és la reforma de la avinguda 
dels Alps on l’espai destinat al cotxe es va reduir per dotar 
d’una major zona de passeig pels vianants i un carril bici per 
connectar amb el barri d’Almeda. També durant aquests mesos 
s’han multiplicat el nombre de carrers que s’han senyalitzat 
amb la limitació de 30 km/h i de convivència amb bicicletes. 
El espais per als vianants també s’han incrementat a zones 
com l’avinguda República Argentina o el Carrer Bonestar. 

Per seguir reforçant la mobilitat sostenible a Cornellà 
cal millorar la xarxa de carrils bici. En aquest sentit, ha 
estat un gran avenç la reforma i millora dels carrils bici al 
barri d’Almeda, uns carrils amb continuïtat i amb elements 
de seguretat, que connecten els carrers Tirso de Molina, 
Sant Ferran, passeig dels Ferrocarrils, Salvador Dalí, Av. 
Porta Diagonal i carrer de l'Energia. Aquests nous trams 
serviran per connectar els polígons d’activitat econòmica 
amb el municipi veí de l’Hospitalet de Llobregat i amb els 
intercanviadors de transport públic de la nostra ciutat.

Un altre element de la mobilitat sostenible que ha de 
guanyar protagonisme són els talls de trànsit en caps de 
setmana a determinats carrers de la ciutat. Aquesta restricció del 
trànsit puntual serveix per dotar d’espais d’esbarjo a zones de la 
ciutat més tensionades. No es tracta de tallar carrers, es tracta 
d’obrir-los, obrir espais per compartir joc, passejar, patinar, etc. 

La Cornellà del futur serà necessàriament una ciutat 
amb molta menys contaminació produïda pel trànsit a 
motor. Menys contaminació de l’aire i menys contaminació 
acústica. Per tant, serà una ciutat més amable, més segura 
i més saludable. S’haurà de restringir el trànsit de vehicles 
contaminants per l’interior dels nostres barris, i això haurà 
d’anar acompanyat d’espais d’aparcament alternatius a 
les zones perifèriques dels barris i sistemes de rotació i de 
preferència veïnal com zones verdes d’aparcament. Tot un 
repte; hi ha molt camí fet, però cal seguir caminant!

 
 

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

Per realitzar els tràmits i gestions es requereix 
disposar d'un certificat digital, d’acord amb la llei 
39/2015 del procediment administratiu comú. 
El certificat digital els hi permetrà realitzar 
tota mena de tràmits mitjançant Internet.

EDICTE: Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 3 de febrer de 2021, s’ha publicat íntegrament la 
modificació núm. 1 de l’Ordenança relativa a la restric-
ció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat 
de Cornellà de Llobregat amb l’objectiu de preservar 
i millorar la qualitat de l’aire, aprovada inicialment per 
acord plenari adoptat el dia 25 de novembre de 2020.

La qual cosa es fa pública en compliment del que 
disposa l’article 66.1 del Reglament d’obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny. 

Cornellà de Llobregat, 8 de febrer de 2021.

EDICTE: Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 3 de febrer de 2021, s’ha publicat íntegrament 
la modificació núm. 2 de l’Ordenança municipal regu-
ladora de l’ocupació de terrenys mitjançant taules, 
marquesines, tendals i altres elements similars al ser-
vei d’establiment de restauració a la ciutat de Cornellà 
de Llobregat, aprovada inicialment per acord plenari 
adoptat el dia 25 de novembre de 2020.

La qual cosa es fa pública en compliment del que 
disposa l’article 66.1 del Reglament d’obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny. 

Cornellà de Llobregat, 8 de febrer de 2021.



CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
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

 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

ESCOLTA LA TEVA RÀDIO
www.radiocornella.cat

 @radiocornella
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Cuatro Ciclos Formativos de Grado Superior del Instituto 
Esteve Terradas, unos 70 estudiantes, han participado en 
la creación de Dynamic, una bebida energética, con sabor 
dulce y afrutado. El proyecto ha contado con el apoyo de 
la red ActivaFP de la Generalitat, con el objetivo de crear 
un producto de manera conjunta con las habilidades y 
competencias que cada familia profesional del centro 
educativo pudiera incorporar y buscarle viabilidad 
económica. Una vez creada la estructura de la empresa, 

la imagen corporativa y la web buscaron 
un proveedor para su fabricación, 
este fue Power Drinks, empresa 
situada en Sant Vicenç dels Horts. 

Los alumnos tuvieron un gesto 
con la guardia nocturna del personal 
sanitario del Hospital de Viladecans, 
obsequiándoles con 50 latas para 
agradecerles su lucha contra la 
Covid-19. Dynamic se puede adquirir 
en el departamento de Administración 
de Empresas del instituto y en breve 
en la tienda oficial del refresco. 

CURS D’ATENCIÓ 
A PERSONES 
DEPENDENTS 

La Fundació per a l'atenció a persones dependents 
ofereix una oportunitat de formar-se i treballar en 
l’àmbit sociosanitari, una professió amb alta demanda, 
en especial per la situació de crisi sanitària que estem 
vivint. El curs comença a l’abril, en horari de dilluns 
a dijous de 15 a 20 h, i té una durada de 480 hores 
(400 de teòriques + 80 de pràctiques). Està totalment 
subvencionat i en acabar s’atorga un certificat de 
professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones 
Dependents en Institucions Socials. Aquesta titulació és 
obligatòria per treballar a residències i serveis d'atenció 
a persones dependents. La Fundació contractarà al 60% 
de les persones que superin el curs. Més informació:
tel. 93 375 00 10, mail talent@dependents.cat

ESTUDIANTES  
DE CORNELLÀ  
CREAN UN 
REFRESCO 

LA CATALUNYA CAROLÍNGIA 
AL PALAU MERCADER 

El Museu Palau Mercader acull la mostra “Marca hispànica. La Catalunya 
carolíngia (711-1000)”, comissariada per Víctor Hurtado, a partir del 21 de 
febrer i fins al 9 de maig. Podreu apropar-vos a la història dels comtats 
carolingis que van formar la Marca Hispànica, un territori de frontera entre 
els imperis carolingi i musulmà, i que va ser l'origen de la futura Catalunya. 
L’entrada a l’exposició es lliure, amb aforament reduït, i complint amb les 
mesures de prevenció. Es pot visitar els diumenges i festius, de 10 a 14 h.



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