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UNA CIUDAD MÁS RESPETUOSA
CON EL MEDIOAMBIENTE
Hace cinco años que iniciamos el proyecto Cornellà
Natura con el objetivo de preservar nuestros espacios
naturales y crear más núcleos verdes que ayudasen a
limpiar el ambiente y pacificar las zonas urbanas, sabiendo
que todo ello contribuiría en la mejora de la calidad de
vida. Ahora, más que nunca, necesitamos estos espacios
abiertos donde podamos oxigenarnos y olvidarnos de la
tensión que estamos viviendo, donde podamos pasear
o hacer deporte, y relacionarnos con nuestros vecinos
y vecinas manteniendo esa prudencia a la que nos
vemos obligados para poder frenar los contagios. Estos
días hemos vuelto a reactivar las actividades culturales
y deportivas al aire libre, y estamos a punto de celebrar
la Jordiada, gracias al esfuerzo de las entidades de la
ciudad que han hecho todo lo posible para que volvamos
a recuperar la ilusión y la normalidad en Cornellà.
Desde el consistorio ponemos todos los medios
para poder disfrutar del espacio público en buenas
condiciones, destinando gran parte del presupuesto a la
limpieza viaria y a la recogida de residuos urbanos, con
proyectos para facilitar el reciclaje, como el que realizamos
desde hace un par de años “puerta a puerta” con el
comercio local. Pero vamos a ir más allá para promover
un cambio en la gestión de los residuos. Se ha adjudicado
un nuevo contrato que comportará la renovación de
todos los contenedores, la adquisición de maquinaria
y el refuerzo de la limpieza diaria. Y hacemos todo esto
porque tenemos que espabilar: estamos aún muy lejos
de reciclar el 55 % como nos exige la Unión Europea,
para 2025. Este paso adelante tiene que ir acompañado
del apoyo y el compromiso de la ciudadanía. Tenemos
que ser conscientes de la importancia de reciclar
correctamente nuestras basuras y del bien que esto
conlleva para nuestra ciudad y para el medioambiente.
L’alcalde
Antonio Balmón

Fa cinc anys que vam iniciar el projecte Cornellà Natura
amb l’objectiu de preservar els nostres espais naturals
i crear més nuclis verds que ajudessin a netejar
l’ambient i pacificar les zones urbanes, sabent que
tot això contribuiria a la millora de la qualitat de vida.
Ara, més que mai, necessitem aquests espais oberts
on puguem oxigenar-nos i oblidar-nos de la tensió
que estem vivint, on puguem passejar o fer esport, i
relacionar-nos amb els nostres veïns i veïnes mantenint
aquesta prudència a la qual ens veiem obligats per
poder frenar els contagis. Aquests dies hem tornat a
reactivar les activitats culturals i esportives a l’aire lliure,
i estem a punt de celebrar la Jordiada, gràcies a l’esforç de
les entitats de la ciutat que han fet tot el possible perquè
tornem a recuperar la il·lusió i la normalitat a Cornellà.
Des del consistori posem tots els mitjans per poder
gaudir de l’espai públic en bones condicions, destinant
gran part del pressupost a la neteja viària i a la recollida
dels residus urbans, amb projectes per facilitar el
reciclatge, com el que portem a terme des de fa un
parell d’anys “porta a porta” amb el comerç local. Però,
anirem un pas més enllà per promoure un canvi en
la gestió dels residus. S’ha adjudicat un nou contracte
que comportarà la renovació de tots els contenidors,
l’adquisició de maquinària i el reforç de la neteja diària.
I fem tot això perquè hem d’espavilar: estem encara
molt lluny de reciclar el 55% com ens exigeix la Unió
Europea, per a 2025. Aquest pas endavant ha d’anar
acompanyat del suport i el compromís de la ciutadania.
Hem de ser conscients de la importància de reciclar
correctament les nostres escombraries i del bé que això
comporta per a la nostra ciutat i per al medi ambient.
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#joreciclo

OBJETIVO PARA 2025:

TENER CORNELLÀ LIMPIA
ES RESPONSABILIDAD DE
TODA LA CIUDADANÍA
Cornellà es uno de los municipios de la zona metropolitana que menos residuos genera, pero también es
uno de los que menos recicla. En 2020, Cornellà
generó 35.665 toneladas de residuos urbanos. Para
cumplir los objetivos medioambientales fijados
por la Unión Europea, reciclar el 55% de todos los
residuos municipales en el 2025 y el 60% en el 2030,
hace falta el compromiso de toda la ciudadanía.
El Ayuntamiento de Cornellà ha contratado
un nuevo servicio de limpieza viaria y recogida de
basuras que supondrá un avance significativo y un
cambio de hábitos en la gestión de los residuos
urbanos que afectará a toda la población. Además
de renovar la maquinaria, una de las mejoras más
revolucionarias será la introducción de nuevos
contenedores inteligentes con un sistema de cierre

electrónico individualizado, que empezarán a
introducirse por fases: nuevos contenedores a finales
del 2021 y activación del cierre electrónico en el 2022,
de forma progresiva por barrios. Todo ello supone
una inversión de 10 millones de euros, y un aumento
de un millón y medio respecto al contrato anterior.
Actualmente, el servicio de limpieza viaria cuenta
con un centenar de trabajadores y 39 equipos y
vehículos que realizan un trabajo de barrido en toda
la ciudad, seis días a la semana, y se utiliza el barrido
mecánico (con máquinas barredoras), barrido manual,
y mixto, que combina los dos anteriores y la limpieza
con agua a presión. Estos recursos municipales deben
complementarse con la implicación ciudadana que debe
gestionar los residuos correctamente si queremos que la
ciudad esté más limpia y evitar así las sanciones de la UE.
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RECICLAR EL

55% DE TODOS LOS RESIDUOS
CADA CORNELLANENSE
GENERA UNOS

400 KG

DE RESIDUOS ANUALES
LA RECOGIDA SELECTIVA
Esta varía en función de los residuos, por ello es importante
depositarlos correctamente y respetar el horario estipulado para mantener la ciudad más limpia y ordenada.
Recientemente se comprobó en un taller de reciclaje realizado en la plaza de Catalunya, que el 87% del contenido
del contenedor gris se podría haber reciclado.
Recuerda que puedes llevar a la Deixalleria municipal
y a las deixallerias móviles y Re-parades, aquellos
residuos que no van a los contenedores tradicionales y
beneficiarte de hasta un 14% de bonificación en la
Taxa Metropolitana de Tractament de Residus.

RECICLAR MÁS ES UNA TAREA COMPARTIDA
EL EJEMPLO DEL
COMERCIO LOCAL

¿CÓMO RECICLAR
EL ACEITE USADO?

347 establecimientos comerciales participan en el proyecto
de recogida de residuos puerta a puerta. El servicio se puso
en marcha en febrero del 2019 para facilitar y potenciar
el reciclaje en este sector. En 2020, de 678 toneladas de
residuos recogidas, un 68,9% correspondió a materia
orgánica, un 20,5% a papel y cartón, y un 10,6% a vidrio.

Materia
orgánica
429,5 t
68,9%

Papel y cartón
182,12 t
20,5%

Vidrio
66,3 t
10,6%

El aceite usado se debe guardar en botes que se
pueden adquirir y entregar en cualquier punto de
recogida. El aceite que se vierte por el desagüe
provoca: atascos en tuberías, incremento de los
costes de depuración de las aguas residuales en
las depuradoras y un impacto negativo
en los ecosistemas acuáticos.

PUNTOS DE RECOGIDA:
Re-parada:
· Catalans, 70
· Mn. Jacint Verdaguer / Menéndez Pelayo
Centre Cívic de Sant Ildefons: Gerdera, s/n
Mercat Centre: pl. Lluís Companys, s/n
Deixalleria: Progrés, 18-20
Deixalleria móvil: consulta horarios y
ubicaciones en www.cornella.cat
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CORNELLÀ A PEU: UNA CIUTAT
PER DESCOBRIR A CADA PAS
duració aproximada i té una intensitat entre baixa i
moderada; a més, s’acompanya de plànols senyalitzats
per no extraviar-se i no perdre’s cap detall.

Amb les restriccions sanitàries imposades per fer
front a la pandèmia, la ciutadania s’ha vist abocada
a passar més temps a la seva ciutat, i fer vida social,
cultural i esportiva a prop de casa. Malgrat tot,
és una bona oportunitat per descobrir els espais
que precisament per tenir-los a prop, de vegades
no ens fixem. A Cornellà tenim diferents itineraris
pensats per gaudir i conèixer la ciutat caminant,
corrent, fent marxa nòrdica o anant en bicicleta.
Un total de 17 itineraris agrupats en la guia
Cornellà a peu, elaborada per l’Ajuntament, amb el
propòsit de donar a conèixer el patrimoni històric,
natural i cultural de la ciutat, alhora que es practica
l’exercici físic i saludable. Cada ruta té marcada la

DEL CAMP A LA CIUTAT
Cornellà compta amb tres itineraris rurals que
transcorren entre les zones agrícoles que encara
queden al municipi, a prop del riu Llobregat, i que
permeten gaudir de la biodiversitat, els camps, els
canals i pous de reg. Pel contrari, si sou més de
trepitjar asfalt, l’alternativa és Street Art, un itinerari
que segueix les diferents pintures murals que hi
ha a la ciutat per donar suport als artistes locals
i projectes comunitaris, i embellir l’espai públic.

RUTES PER TOTA LA CIUTAT
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Descarrega’t amb aquests
QR els diferents itineraris:
Cornellà a peu i Street Art
Cornellà a peu

Street Art

ESTRENEM
NOVA RE-PARADA
L’Ajuntament de Cornellà recupera un nou quiosc per a ús de la
ciutadania: la Re-Parada del Centre,
situada al carrer Menéndez Pelayo
amb Mossèn Jacint Verdaguer
(davant del Castell de Cornellà), al
barri Centre. El seu funcionament
serà el mateix que l’actual Re-Parada
(Catalans, 70): recollida dels residus especials més habituals, punt
informatiu de medi ambient i

suport gratuït per a l’autoreparació
d’aparells electrònics i informàtics.
L’obertura al públic serà el divendres
23 a la tarda (de 17 a 19.30 h), amb
la realització d’un taller de reparació
per informar la ciutadania sobre el
servei. L’horari serà de dilluns a divendres de 10.30 a 13 h, i el dimarts
i el dijous, de 17 a 19.30 h. L’assessorament en reparació serà el dimarts
a la tarda, cada dues setmanes.

ITINERARIS PER L’ENTORN NATURAL
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PRACTICAR ESPORT SALUDABLE
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—PLAN DE MEDIDAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y FISCALES 2021—

NUEVO PLAN DE ACCIÓN
PARA HACER FRENTE A LOS
EFECTOS DE LA PANDEMIA
El Ayuntamiento de Cornellà ha aprobado un nuevo
paquete de medidas sociales, económicas y fiscales para
el año 2021 destinadas a hacer frente a los efectos de la
Covid-19 sobre la ciudad, por un total de 5,8 millones de
euros. Así pues, el presupuesto de este año se adaptará
para incorporar el nuevo paquete de medidas. La
pandemia continúa generando desequilibrios sociales
y económicos, y, por este motivo, se ha considerado
oportuno establecer un nuevo plan que renueve
las medidas anteriores e incorpore algunas nuevas
para reducir la vulnerabilidad social y ayudar a los
sectores económicos de proximidad más afectados.

Uno de los objetivos es dar apoyo a las personas
que se han visto más afectadas social y económicamente por la crisis sanitaria. En el ámbito social,
además de ayudas directas, se llevarán a cabo acciones
de protección sobre la educación, la salud, y la
atención específica a colectivos vulnerables. A nivel
económico y fiscal se incluye un nuevo fondo social
extraordinario, junto con medidas para estimular la
ocupación, bonificaciones y ayudas fiscales y tributarias,
planes de empleo específicos, suspensión o aplazamiento de diferentes tasas, y programas de refuerzo
y asistencia al pequeño y mediano comercio.
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6

Cerca de
millones de euros
en ayudas sociales y económicas

RESPUESTA INMEDIATA ANTE
LA EMERGENCIA SANITARIA
Ante la primera declaración del estado de alarma,
hace un año, y con las restricciones que se derivaron,
el Ayuntamiento ya puso en marcha un primer Plan
de Protección Social con 22 medidas para ayudar de
manera urgente los sectores más vulnerables
afectados por la situación. En junio de 2020, y con
el acuerdo de todos los grupos políticos municipales, se aprobó un nuevo paquete de actuaciones
sociales, fiscales y de movilidad ante la situación
generada por la evolución de la pandemia con

el objetivo de proteger la salud y seguridad de la
ciudadanía, así como contener la progresión de
la enfermedad mediante medidas preventivas.
La situación actual ha llevado a replantear
los gastos previstos para este 2021, y a adaptar
la acción municipal a las diferentes necesidades
que impone la crisis, la cual, además, seguirá
condicionando durante los próximos meses
la vida en la ciudad y en todo el mundo.
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5,8 MILLONES PARA DAR APOYO
A LAS PERSONAS MÁS AFECTADAS
POR LA CRISIS SANITARIA
La prioridad absoluta de la acción de gobierno es apoyar a la ciudadanía
afectada y a la actividad económica de proximidad con el fin de minimizar
el impacto de la crisis y conseguir la reactivación de la economía.
Entre las medidas más importantes cabe destacar:

FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO
PARA EL EJERCICIO 2021
1.000.000 €

ATENCIÓN SOCIAL
Programa de refuerzo psicológico y emocional
a la ciudadanía, junto con medidas de
apoyo a las personas que viven solas.

AMPLIACIÓN DEL PLAN DE AYUDAS
DE EMERGENCIA SOCIAL
Mediante tarjetas-monedero y kits de alimentación.

643.000 €

163.000 €
MÁS AYUDAS A
ENTIDADES SOCIALES
Fundació La Carena, Fundació El Llindar,
AFA (Centro Aloïs) y Botiga Solidària.

394.000 €

COMBATIR LA POBREZA ENERGÉTICA
Garantizar los suministros de energía y
agua de las familias más vulnerables.

120.000 €
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AYUDAS A BARES Y RESTAURANTES
Impulso del reparto a domicilio con medios
ecológicos y congelación de las tasas de
ocupación de la vía pública (terrazas).

420.000 €
ACCESO A LA EDUCACIÓN
Becas y ayudas directas a los estudiantes de
ciclos formativos, bachillerato y estudios superiores
de grado. Continuidad del programa de apoyo
digital al alumnado de primaria y secundaria con
dificultades para poder seguir su formación.
Y ayudas para garantizar a niños y jóvenes el acceso
a casals, colonias y campamentos de verano.

170.000 €
PLANES DE EMPLEO
Planes de empleo local para el ejercicio 2021.

1.000.000 €

OTROS PLANES ESPECÍFICOS
Dirigidos a personas en situación de
vulnerabilidad para cubrir nuevos empleos
generados por la Covid-19, además de dar
continuidad al proyecto Ocupa’m (6+6).

642.500 €

COMERCIO DE PROXIMIDAD

MEDIDAS PARA EMPRESAS
Y EMPRENDEDORES
Refuerzo del programa Cuota “0”, ayudas al pago
de alquileres de locales y oficinas gestionados por
Procornellà, y asistencia técnica para PYMEs.

110.000 €

APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE
Programa de ayudas a las entidades culturales
y deportivas afectadas por la pandemia.

100.000 €

MEDIDAS FISCALES

Apoyo al sector e impulso al programa
comercial “Bonus compra a casa”.

Plan de ayudas fiscales destinado a personas físicas
y actividad económica de proximidad, y bonificación
del 100% de la tasa de los mercados no sedentarios.

650.000 €

375.000 €
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LA APP DE SEGURIDAD INCORPORA
UNA ALERTA PREVENTIVA
PARA GARANTIZAR UNA MOVILIDAD
INDIVIDUAL MÁS SEGURA
La app M7 de Seguridad Ciudadana
incorpora una nueva funcionalidad,
tanto para versión móvil como para
escritorio, que permite crear una
alerta preventiva a las personas
usuarias de forma que estas pueden
moverse con más seguridad.
Esta alerta tiene un temporizador
con discriminación horaria y
criterios personales de aviso por
emergencia. Una vez activada, y
finalizado el tiempo marcado al
temporizador, si no se para la alerta,

se envía de forma automática una
señal de emergencia a personas
previamente seleccionadas por
el usuario para avisar de una
situación de peligro o riesgo,
y ofreciendo información útil
para su localización. Así mismo,
también incluye la posibilidad
de enviar el aviso a la Guardia
Urbana. La información junto
con la identificación personal y
su geolocalización llega al Centro
de Mando de la Guardia Urbana,

que actúa según cada caso, bien
directamente o bien derivando la
incidencia a la red de territorios
que forman parte del Sistema M7,
a los Mossos d’Esquadra, la Guardia
Civil o la Policía Nacional.
Una funcionalidad muy útil
para todo el mundo y, en especial,
para gente mayor, personas que
se entrenan en solitario, menores
de edad que se desplazan solos
o profesionales de seguridad,
así como para colectivos como

Presentación en el Citilab de la nueva alerta de la app de Seguridad.

PROGRAMA FÁCILMENTE LA ALERTA DE SEGURIDAD
1

Descárgate la app (disponible para iOS
y Android, y para los escritorios de PC):
www.cornella.cat/ca/viure-a-cornella/
convivencia-i-espai-public/guardia-urbana/
app-seguretat-ciutadana

2

Regístrate.

3

Accede a la alerta preventiva desde el
botón específico + Más Seguridad

4

Programa el temporizador
con las horas y días deseados.

5

Introduce los datos de los
usuarios a quienes quieres alertar
en caso de peligro. También
puedes seleccionar la
Guardia Urbana.
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UNA APLICACIÓN PIONERA
Y EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

comercios o centros educativos.
Se establece una comunicación
bidireccional con las personas,
las cuales pueden colaborar en la
gestión de la seguridad de la ciudad.
De hecho, empezó a promocionarse
a finales de 2019 entre entidades y
equipamientos municipales, junto
con otra función de alerta inmediata
para mujeres en situación de violencia
machista con dos niveles de seguridad
y que también permite la conexión
directa con la Guardia Urbana.

En Cornellà,
4.359 personas
y unos 300
comercios están
conectados a
la app M7

6

Cuando se activa, el usuario que recibe la
alerta en su móvil —también tiene que estar
registrado— podrá ver: quién ha generado la
alerta, sus datos de contacto, el mapa de su
posición y el recorrido que ha realizado.

7

Finalmente, al llegar a tu destino, recuerda
pulsar el botón para cerrar la alerta.

El año 2013, el Ayuntamiento de Cornellà junto con
la empresa Einsmer lanzaron esta aplicación móvil
gratuita de seguridad, pionera en Catalunya, España y
Europa, que permitía una comunicación inmediata
y más ágil entre la ciudadanía y los cuerpos de
seguridad. Una aplicación muy intuitiva y accesible,
con el objetivo de garantizar la seguridad las
24 horas de los 365 días del año. Desde su puesta
en marcha, la aplicación ha ido adaptándose a
las necesidades de la ciudadanía, y ya se han
hecho cerca de 23.000 descargas, solo en nuestra
ciudad. Actualmente, 16 municipios, unos 100.000
usuarios y más de 3.500 infraestructuras públicas
y privadas forman parte del Sistema M7.
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ROSES, LLIBRES I
CULTURA POPULAR:
CELEBREM LA XXVIII
JORDIADA A CORNELLÀ
La diada de Sant Jordi és una data assenyalada en el
calendari de Cornellà, la Ciutat de la Lectura, una cita amb la
cultura popular i la tradició catalana: la Jordiada. Aquest any,
la ciutadania podrà gaudir de la celebració durant deu dies,
del 22 d’abril al 9 de maig, amb totes les garanties de seguretat
i respectant les normes fixades per les autoritats sanitàries
amb motiu de la Covid-19. Les entitats que organitzen
la Jordiada, amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà,
ompliran la ciutat de propostes escèniques, presentacions
de llibres, certàmens poètics, música, roses, llum i color.
Un ampli ventall d’actes que conviden la ciutadania a participar
de la festa, recuperar la il·lusió i conviure-hi plegats.
Les activitats són gratuïtes, però l’aforament és
limitat i per a la majoria d’elles cal inscripció prèvia.
Consulteu el programa complet a www.cornella.cat
També es podrà seguir a través d’Instagram: @jordiada

#jordiadacornella
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MÚSICA I ANIMACIÓ SOBRE RODES
Hi haurà concerts de Sant Jordi a l’Orfeó Catalònia [23 d’abril], vermut-musical
al pati del local dels Castellers de Cornellà, tast de cançons a càrrec de
les corals Àuria, Cor Nova Tardor, Orfeó Catalònia i Cor Vocal Zetzània,
al pati del Patronat, i animació amb vehicles adaptats que recorreran els
carrers de la ciutat per gaudir-ne des de balcons i terrats [25 d’abril].

PREGÓ I CASTELL
DE FOCS
El tret de sortida serà el pregó a
càrrec del CEIJ Mowgli, amb motiu
del seu 50è aniversari, el dijous 22
d’abril, a les 20 h, a la Sala Ramon
Romagosa (accés amb invitació).
En acabar la presentació, des de
diferents llocs de la ciutat hi haurà un
petit castell de focs de Sant Jordi.

CONVIVÈNCIA
Jordiada és sinònim de participació
i convivència. Caminar plegats per
la comarca també és una manera
molt saludable de gaudir de la festa.
No us perdeu les propostes de la
Unió Excursionista de Catalunya
de Cornellà [dissabte, 24 d’abril],
o les rutes del Tresquem, una
gimcana per descobrir Cornellà
[diumenge, 9 de maig].

LLIBRES
I CONTES

LA LLEGENDA DE
SANT JORDI AL CASTELL
“Zog i el petit drac”, un conte teatralitzat per a tota la família que
narra la tradicional llegenda de Sant Jordi, on els personatges
habituals, el drac, la princesa i el cavaller, col·laboraran els uns amb
els altres per aconseguir un món millor. Cal inscripció prèvia: al
tel. 93 474 51 35, o al mail museumercader@aj-cornella.cat
Diumenge 25 d’abril, a les 12 hores, al Castell de Cornellà.

Els gran protagonistes de la
Jordiada són els llibres, i també
els nens i nenes, per als quals
s’han organitzat espectacles i
contacontes a diferents espais,
com les “8 hores de contes” a
l’Orfeó Catalònia, tot fent homenatge als 50 anys d’història de
l’esplai Mowgli [24 d’abril]. Tampoc
faltaran les presentacions literàries,
com la dels llibres de la col·lecció
de L’Avenç, o “L’aigua que vols” de
Víctor García Tur, guanyador del
premi Sant Jordi 2020. I a través
de les xarxes socials podreu seguir
l’espai de xerrades “La vida al
costat de casa: edició Jordiada”
(Instagram: @patiblaullibres),
i “Recomana’m un llibre”
(Facebook: @CNLdeCornella,
Twitter: @CNLCornella
i Instagram: @cnlcornella).
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LA FESTA DEL
LLIBRE CONTINUA
A LES BIBLIOTEQUES
La Xarxa de Biblioteques de Cornellà se suma a la festa del llibre
reprenent les activitats presencials i oferint-te una selecció de lectures
imprescindibles per a aquestes dates. Per garantir la seguretat, com
a mesura de prevenció davant la Covid-19, l’aforament és limitat i
és necessària la inscripció prèvia per assistir-hi. Per descobrir-ne
molt més, consulta: https://biblioteques.cornella.cat

ACTIVITATS FAMILIARS

LECTURES RECOMANADES

DIVENDRES 23 D’ABRIL
ECS, DRACS

—LITERATURA INFANTIL—
DE PRESSA, DE PRESSA! Clotilde Perrin
El protagonista d’aquesta història tot ho fa molt de pressa…

Biblioteca Sant Ildefons 18 h
Història d’un drac pudent, fastigós i malgirbat
que es menja tot el que es mou.

DISSABTE 24 D’ABRIL
EL VIATGE D’EN JAMES
Biblioteca Central 11 h
La companyia El Sidecar
representa l’increïble viatge d’en
James a bord d’un préssec gegant.

DIMARTS 27 D’ABRIL
LA BUGADERIA
DEL CASTELL

EL MONSTRE DEL PALAU DE BUCKINGHAM
David Walliams
Una novel·la molt divertida i dinàmica,
plena d’aventures, misteris i màgia.

—NOVEL·LA JUVENIL—
DIGUEU-ME JU. Muriel Villanueva
La Judit inicia un viatge a la recerca dels seus orígens.
NASCUTS PER SER BREUS. Toni Mata
La població mundial té un límit: 10.000 milions
d’habitants. Una distòpia addictiva i trepidant que
planteja uns dilemes morals molt interessants.

Biblioteca Central 18 h
La bugadera del castell té molta
feina, perquè el drac vol fer una festa.

DIMECRES 28 D’ABRIL
EL MEU PRIMER SANT JORDI
Biblioteca Marta Mata 18 h Infants de 0 a 3 anys
Els contes ens fan viatjar, somniar, sentir, riure, aprendre…

I A MÉS…
DILLUNS 19 D’ABRIL
CITA AMB J.D. SALINGER: EL VIGILANT
EN EL CAMP DE SÈGOL
Biblioteca Marta Mata 19 h
A càrrec de Micro-Cornellà Teatre.

DIMECRES 28 D’ABRIL
POETRY SLAM
Biblioteca Sant Ildefons 19 h
A càrrec de David Orviz (Campió del Món de
POETRY SLAM 2020 i Campió Europeu 2012).

—NOVEL·LA ADULTS—
IDAHO. Emily Ruskovich
L’Ann explora el passat del seu marit abans que
tot s’esborri, ja que pateix demència senil.
LA OPERADORA. Gretchen Berg
Un relat entretingut sobre les conseqüències
de ser massa xafarder i massa ambiciós.

—CONEIXEMENTS—
COCINA COMIDA REAL. MÁS DE 1000 RECETAS
PARA REALFOODERS. Carlos Ríos y David Guibert
CÓMO SER UN EPICÚREO: UNA FILOSOFIA PARA
LA VIDA MODERNA. Catherine Wilson
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CICLE MUSICAL AMB GRUPS
I ARTISTES DE CORNELLÀ
Aquesta proposta cultural municipal, Espai Música de Prop, pretén donar impuls a la música local
i de proximitat, així com promocionar els diferents artistes i grups de Cornellà. El novembre de
2020, se’n va fer un primer cicle i, ara, a l’abril, torna aquest espai, amb la intenció de ser una tasca
continuada al llarg de l’any i mostrar a la ciutat la producció local mitjançant cicles de concerts amb
la inclusió de grups de la ciutat com a teloners, juntament amb d’altres grups de música.
L’entrada és gratuïta i l’aforament limitat, cal fer reserva prèvia a través de cultura@aj-cornella.cat

Auditori de Sant Ildefons

DISSABTE 17 D’ABRIL
19.30 h

DISSABTE 24 D’ABRIL
19.30 h

DIVENDRES 30 D’ABRIL
19.30 h

THE SOULCAT

FLAK PSK

MARTA GIN

The Soulcat ofereix un nou concepte
d’orquestra. Interpretaran els temes
més emblemàtics de la història
del soul, rock, blues, disco i funk
dels anys 60 fins a dia d’avui.

Aquest artista
local va començar
a fer música el
2017 amb 15
anys, i ara, amb 18
anys, busca un estil
diferent indagant en gèneres de
tota mena: trap, rap, R&B, house.

Cantautora i guitarrista de Cornellà,
que ha participat en el programa
de talent jove de la Factoria Musical
(2017 i 2018) i durant el 2019 i
2020 en el grup musical dels
Castellers de Cornellà. Actualment
està preparant un EP de temes
propis, gènere pop amb influència
de música negra i rumba.

LIL BLEZZ

SATÉLITES
Banda de pop de Cornellà formada
el 2015 amb reminiscències de
l’indie i el shoegaze dels 90, i
una eclèctica motxilla musical
de tots els seus components
que crea un so molt personal.

Artista independent de música
urbana, resident a Cornellà, amb
arrels cubanes, que va començar
a pujar cançons de rap el 2018,
que actualment s’està endinsant
en molts altres estils: rap, funk,
trap, R&B, pop, reggaeton…

DISTINTOS CREW
És un col·lectiu nascut de
l’escena urbana i que s’ha
anat estenent cap a altres
gèneres amb l’objectiu de
crear alguna cosa “distinta”.
Experimenten amb el rap,
trap, R&B, pop, house…

NNESH WILD

Nnesh Wild ha publicat el seu primer
disc en solitari Paripés, que inclou
temes de pop, pop rock i reggaeton.

CORNELLÀ INFORMA / CULTURA / Pàgina 18

QUÈ FER A CORNELLÀ PER SEGUIR
TOTA L’ACTUALITAT CULTURAL
NATURA
JUGATECAMBIENTAL
ESPAI DE JOC
ACTIVITATS
A la ciutat, de mica en mica, anem recuperant la vida
cultural amb propostes d’oci per a tots els col·lectius:
infants, jovent i adults, amb garanties de seguretat i
respectant totes les normes fixades per les autoritats
sanitàries amb motiu de la Covid-19. Tornen, després
d’un any d’inactivitat, les Jugateques per aprendre
del medi natural i gaudir en família, i els espais
oberts s’omplen d’activitats lúdiques i esportives.
Seguiu tota l’activitat cultural de la ciutat i subscriviu-vos
per rebre el butlletí del Què Fer a Cornellà o descarregueu-vos l’APP gratuïta des d’aquest QR:

www.queferacornella.cat

11.30 a 13.30 h
12 a 13 h

Parc de Can Mercader:
25 D’ABRIL: Explora el parc
2 DE MAIG: L’últim arbre
9 DE MAIG: Petits invertebrats aquàtics
Parc del Canal de la Infanta:
25 D’ABRIL: Punt de llibre
2 DE MAIG: Endinsa’t a l’aigua i a l’energia de casa
9 DE MAIG:
Descobrim les papallones
@jugatecambientals
@JugatecaAMB
#JugatecaCanMercader
#JugatecaCanalinfanta

VISITES AL RIU
Verge de Montserrat (on comença la passarel·la del riu)

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

DISSABTE 24 D’ABRIL

DISSABTE 8 DE MAIG
10 a 12 h. Let’s clean up! Participa en la millora de
l’entorn natural, recollint residus del marge del riu.
10.30 h. Revisió de les caixes niu instal·lades al riu.
INSCRIPCIONS:
http://ajuntament.cornella.cat/inscripcions

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

Per accedir a aquestes activitats, cal portar la
mascareta, mantenir la distància de seguretat,
desinfectar-se les mans i respectar l’aforament.

20 h. Visita guiada nocturna.

VISITES AL RIU
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MÚSICA I TEATRE
DISSABTE 24 D’ABRIL
EL VIATGE D’EN JAMES
Biblioteca Central 11 h
Infants a partir de 4 anys
Aforament limitat
Inscripció prèvia a la biblioteca
TEATRE FAMILIAR / Història
de la Carola, que cada setmana
amb el seu carro de fruites va als mercats
dels pobles. A càrrec d’El Sidecar.

DISSABTE 8 DE MAIG
SERRAT FLAMENCO
Sala Ramon Romagosa
20 h 10,50 € (anticipada)
MÚSICA / Homenatge
a Joan Manel Serrat
interpretat per músics
flamencs, que hi donen
un caràcter diferent i únic.

DIUMENGE 9 DE MAIG
‘CHICUELO’ EN CONCERT
Auditori de Sant Ildefons
18 h 5,25 € (anticipada)
MÚSICA / Juan Gómez “Chicuelo”, guitarrista de
flamenc, compositor i intèrpret, és col·laborador habitual
d’artistes emblemàtics. Fa poesia amb la seva guitarra.

DISSABTE, 22 DE MAIG
ME PASO EL DÍA
BAILANDO
L’Auditori 20 h
18 € (anticipada)
MUSICAL / El musical que ret
homenatge a les cançons dels
anys 80 que van fer ballar, sentir
i incitava a tota una generació.

PATRIMONI
FINS AL 9 DE MAIG
MARCA HISPÀNICA.
LA CATALUNYA CAROLÍNGIA
Museu Palau Mercader
Diumenges i festius, de 10 a 14 h
EXPOSICIÓ / Història dels comtats carolingis,
origen de la futura Catalunya.

TOTS ELS DIUMENGES I FESTIUS
VISITA LLIURE A LA PLANTA NOBLE
Museu Palau Mercader

MUSEU PALAU MERCADER

TOTS ELS DIUMENGES I FESTIUS
VISITA AL MUSEU DE LES MATEMÀTIQUES
2a planta del Museu Palau Mercader 10 a 14 h
Les sales del Museu de
Matemàtiques de Catalunya estan
dedicades a diverses personalitats
tant del món de la didàctica i la
divulgació de les matemàtiques
com de l’antiguitat clàssica.

11 a 13 h

CULTURA SEGURA
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OBERTA LA
CONVOCATÒRIA
PER AL 37è
CONCURS
DE CÒMICS
T’agrada dibuixar còmics? Doncs, demostra el teu
talent a la nova edició del Concurs de Còmics Ciutat
de Cornellà. És obert a joves d’entre 12 i 14 anys, en
categoria júnior; de 15 i 17, en categoria juvenil, i fins a
30 anys, a la categoria sènior. Heu de presentar obres
inèdites, en castellà o català, fins al proper 30 de juny.
Hi ha diferents premis en metàl·lic, lots de còmics,
un curs de dibuix a l’Escola de Còmic Joso i, fins
i tot, un viatge al festival d’Angoulême, a França.
Informa-te’n al Departament de Joventut (Mn. Jacint
Verdaguer, 16-18, baixos interior) o al CRAJ, al Centre
Cultural Joan N. García-Nieto. Les millors obres
s’exposaran al Castell durant el mes de novembre,
celebració de la Mostra de Còmic de Cornellà 2021.
Així mateix s’exposaran a la pàgina web de l’Ajuntament
de Cornellà i a l’Instagram @cornellacomic

ESCÈNICA 08940,
A LA RECERCA
DELS ARTISTES
LOCALS
L’Ajuntament de Cornellà continua amb la campanya
de recerca dels artistes de la ciutat que es va iniciar
el novembre de 2020 amb Sonoritza’t 08940,
dedicada als artistes musicals. Ara, es vol ampliar a
altres disciplines, per tal d’elaborar una base de dades
pública per fomentar, promocionar i donar a conèixer
els artistes que conformen les arts escèniques de
Cornellà. Teatre, dansa, màgia o circ seran les principals
disciplines artístiques que agruparà Escènica 08940.
Tot i així, també s’acceptaran projectes artístics que
no s’identifiquin amb cap de les anteriors, però que
siguin capaços de captivar l’atenció del públic.
Els únics requisits són emplenar un formulari
a la web www.cornella.cat i que, com a mínim,
una de les persones que formen part del projecte
escènic hagi nascut o resideixi de forma habitual a
Cornellà. Aquesta campanya té la finalitat de donar
suport als artistes i a la creació, en especial quan
la crisi de la Covid-19 afecta tant aquest sector.

“L’home embruixat” de Cati Ayora,
Premi Ciutat de Cornellà 2020.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
DEPARTAMENT DE CULTURA
Mn. Jacint Verdaguer, 16-18, baixos interior
93 377 02 12 (ext. 1461)
cultura@aj-cornella.cat
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FÓRMATE EN COMPETENCIAS
DIGITALES Y NUEVAS TENDENCIAS
El Ayuntamiento de Cornellà, con el
apoyo del Citilab, ofrece formación
gratuita sobre alfabetización digital,
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), transformación
digital, creatividad aplicada al entorno
profesional y diseño de proyectos.

Los cursos se enmarcan en el
proyecto LaborLab del Citilab,
el programa que fomenta las
formaciones en nuevas profesiones
y ámbitos de tendencia y que apoya
al talento emprendedor con el
objetivo de impulsar proyectos de

innovación social y digital. Se dirigen
a jóvenes y adultos que quieran
prepararse para el futuro laboral
y potenciar sus competencias, o
personas que quieran prosperar profesionalmente o que tengan interés
en cualquiera de los contenidos.

TALLER DE CREATIVIDAD
VIRTUAL
A través de este taller podrás
mejora tu capacidad creativa para
aplicarla al entorno profesional,
una capacidad que hoy en día
marca la diferencia en el mercado
laboral. Tiene una duración de
ocho horas y se impartirá telemáticamente los días 28 y 29 de abril.
Toda la información sobre
los cursos se puede consultar
en la web: www.citilab.eu

EDICTE: Es fa públic, d’acord amb allò que estableix l’article
38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens locals, que ha
han esdevingut aprovats definitivament els projectes d’obres
que a continuació es detallen.
1.- Projecte d’obres anomenat “Obres ordinàries de reforma
per l’adeqüació del local de l’Avinguda Baix Llobregat 9-1113 per a la implantació d’una activitat vinculada amb l’àmbit
associatiu tipus Esplai Juvenil (Vol i Vol)” aprovat inicialment
en sessió plenària de data 27 de gener de 2021, l’anunci del
qual es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província (BOP),
de data 5 de febrer de 2021, i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC) número 8334 de 5 de febrer de 2021,
exposant-se així mateix al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament durant el període comprés entre el 1 de febrer de 2021
i 12 de març de 2021 i havent estat publicat en el Butlletí
d’Informació Municipal del mes de febrer de 2021, sense que
hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període
compres entre el 1 de febrer de 2021 i el 19 de març de 2021,
havent estat aprovat definitivament de forma automàtica en
data 22 de març de 2021, en conformitat amb les previsions
de l’acord d’aprovació inicial esmentat.
2.- Projecte d’obres anomenat “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”
aprovat inicialment en sessió plenària de data 27 de gener de
2021, l’anunci del qual es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província (BOP), de data 5 de febrer de 2021, i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8334 de 5
de febrer de 2021, exposant-se així mateix al Taulell d’Edictes
d’aquest Ajuntament durant el període comprés entre el 1 de
febrer de 2021 i 12 de març de 2021 i havent estat publicat en
el Butlletí d’Informació Municipal del mes de febrer de 2021,
sense que hagin presentat reclamacions ni suggeriments en
el període compres entre el 1 de febrer de 2021 i el 19 de
març de 2021, havent estat aprovat definitivament de forma
automàtica en data 22 de març de 2021, en conformitat amb
les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat.
3.- Projecte d’obres anomenat “Obres ordinàries de reforma
per la substitució de la gespa artificial del Camp de Futbol

Almeda de Cornellà de Llobregat” aprovat inicialment per
acord de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de
2021, l’anunci del qual es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província (BOP), de data 5 de febrer de 2021, i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8334 de 5
de febrer de 2021, exposant-se així mateix al Taulell d’Edictes
d’aquest Ajuntament durant el període comprés entre el 1 de
febrer de 2021 i 12 de març de 2021 i havent estat publicat en
el Butlletí d’Informació Municipal del mes de febrer de 2021,
sense que hagin presentat reclamacions ni suggeriments en
el període compres entre el 1 de febrer de 2021 i el 19 de
març de 2021, havent estat aprovat definitivament de forma
automàtica en data 22 de març de 2021, en conformitat amb
les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat.
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 24 de
març de 2021, relatiu a la modificació de l’acord plenari de 2
de juliol de 2019, posteriorment modificat per nous acords
plenaris de 18 de desembre de 2019 i de 27 de gener de 2021,
de determinació del nombre, característiques i retribucions
dels membres corporació:
…
“Acord Plenari de 24 de març de 2021”
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, aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari
adoptat en sessió celebrada en data 2 de juliol següent, posteriorment modificat per nous acords plenaris de 18 de desembre
de 2019 i 27 de gener de 2021, 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.
Vist l’escrit presentat el dia 15 de març de 2021 - RE núm.
10.753 -per la senyora Rocío García Pérez, Tinenta d’Alcalde
i Regidora delegada de l’Àrea d’Igualtat i Educació, perta-

nyent al Grup polític municipal del PSC-CP, comunicant
a aquesta Alcaldia el seu desig de passar a desenvolupar
el seu càrrec sense un règim de dedicació específic amb
efectes del dia 12 de març, per haver pres possessió amb la
mateixa data de la seva nova condició de de Diputada del
Parlament de Catalunya.
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 retroactius del dia 12 de
març de 2021 el règim de dedicació de la senyora Rocío
García Pérez, Tinenta d’Alcalde i Regidora delegada de l’Àrea
d’Igualtat i Educació, pertanyent al Grup polític municipal del
PSC-CP, previst al punt 3 de l’acord plenari adoptat en sessió
celebrada en data 2 de juliol següent, posteriorment modificat per nous acords plenaris de 18 de desembre de 2019
i 27 de gener de 2021 i establir que, amb els mateixos efectes, passarà a desenvolupar el seu càrrec sense un règim de
dedicació específic i, en conseqüència, sense percepció de
retribucions ni alta a la Seguretat Social, però amb dret a percebre les indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans
col·legiats municipals prevista al punt 9 en els termes previstos per l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
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.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Regidora afectada pel seu
coneixement i efectes, així com al departament de Recursos Humans, que haurà de materialitzar, amb els mateixos
efectes, la baixa d’aquesta regidora en el règim general de la
Seguretat Social i en la nòmina de retribucions corresponent.
Cornellà de Llobregat, 6 d’abril de 2021

CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ HUMANA / EDICTES / Pàgina 22

L’ESTENEDOR,
NUEVA PLATAFORMA AUDIOVISUAL
DE LOS CENTROS CÍVICOS
¿Te gustaría practicar yoga o zumba desde
el salón de tu casa? ¿Prefieres aprender
recetas o crear tu propio huerto urbano?
¿Necesitas cambiar una cremallera o
arreglar los bajos de un pantalón?

ESCANEA EL QR Y SUSCRÍBETE
AL CANAL DE YOUTUBE DE
CENTRES CÍVICS DE CORNELLÀ
TODOS LOS MARTES Y LOS JUEVES,
UN NUEVO VÍDEO

Los centros cívicos de la ciudad
continúan con la mayoría de las
actividades presenciales suspendidas
debido a las restricciones sanitarias, no obstante el pasado mes de
diciembre se puso en marcha un
nuevo proyecto: L’Estenedor, unas
cápsulas formativas audiovisuales,
creadas conjuntamente con el
tejido asociativo, comercial y social
de la ciudad. Estas cápsulas se
pueden seguir a través del canal de
YouTube Centres Cívics de Cornellà,
de manera gratuita, y pretenden
ser un espacio de consulta donde
«extender» propuestas y, al mismo
tiempo, promocionar actividades de interés comunitario.

El canal ya cuenta con más
de 80 suscriptores y una veintena de vídeos de diversas
temáticas: recetas de cocina,
ejercicio físico, zumba, yoga,
protocolos Covid-19, e incluso
cómo arreglar los bajos de un
pantalón o coser una cremallera.
En estos primeros meses
de funcionamiento, el canal
ha registrado un total de 2.578
visualizaciones, con un total de
6.325 reproducciones. Entre las
cápsulas más vistas destacan los
consejos de alimentación saludable a cargo de Núria Caballero,
enfermera del CAP Sant Ildefons.

20 DE ABRIL: DANZA Y RITMO
22 DE ABRIL:
ACTIVIDAD JUVENIL
(RECURSOS JUVENILS A LA CIUTAT)

27 DE ABRIL:
GRUPO MULTIFAMILIAR DEL
SERVEI DE REHABILITACIÓ
COMUNITÀRIA
29 DE ABRIL: ESPAI NADONS
4 DE MAYO: HUERTO
URBANO EN CASA
(DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT)

• Obres ordinàries de reforma per a redistribució d’espais a l’edifici municipal del Cap Almeda “, amb un pressupost estimat de
54.420,72 € (IVA no inclòs) i de 65.849,07 € (IVA inclòs).
• Obres ordinàries de reforma anomenat “AMPLIACIÓ DEL
ROCÒDROM EXTERIOR DE CAN MERCADER” amb un pressupost estimat de 128.292,40 € (IVA no inclòs) i de 155.233,80
€ (IVA inclòs).
EDICTE: El Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en
sessió celebrada el dia 24 de març de 2021, va acordar entre
d’altres, aprovar inicialment els projectes d’obres següents:

PRÓXIMAS
CÁPSULAS
FORMATIVAS

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 estimin
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, 6 d’abril de 2021
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EL MÓN POÈTIC
D’ABDÓ MARTÍ
L’artista cornellanenc Abdó Martí porta el seu imaginari
poètic a l’Espai d’Art Moritz (Mossèn Andreu, 17), des del
22 d’abril fins al 2 de juliol. En Abdó Martí (2021) trobem
un univers visual contingut en caixes que ens remet
a un diàleg entre la representació plana (la fotografia)
i els objectes trobats. Un diàleg arriscat que cerca les
imantacions o les dissonàncies, segons convingui, entre
textures, formes, geometries, cromatismes, orígens, sentits…
Abdó Martí té una llarga trajectòria en l’àmbit de les arts
plàstiques i visuals. A la ciutat, els seus projectes han
estat mostrats anteriorment a la sala d’exposicions La
Rectoria (1986) i al Castell de Cornellà (2009), i entre 1985
i 1988 va dirigir l’Escola Municipal d’Art de Cornellà.

JA ES POT VEURE LA MOSTRA
DELS PINTORS AL CASTELL
Uns mesos més tard de la seva cita
habitual, ja que la mostra sempre
s’havia fet al mes de desembre
de manera ininterrompuda en
els últims anys, els pintors de
Cornellà ja són al Castell. Fins al
23 de maig, aquest equipament
municipal acollirà les obres més
representatives a la XV Mostra
del Grup de Pintors, un col·lectiu
molt vinculat a la vida cultural i

associativa de la ciutat. Enguany, la
Covid-19 no només ha condicionat
les dates de l’exposició sinó que
també és present en moltes de
les obres d’aquests artistes que,
com era d’esperar, han volgut
expressar a través de l’art aquest
moment tan transcendental
que viu la humanitat.

Castell de Cornellà (Jacint Verdaguer, s/n)
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenge de 10 a 14 h

EL FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO
LLEGA CON FUERZA
La 38ª edición del Festival de Arte Flamenco de Catalunya vuelve a los
escenarios de Cornellà de Llobregat entre el 8 y el 23 de mayo. Algunas
de las figuras que pasarán por esta edición son: el guitarrista Juan Gómez
“Chicuelo” (9 de mayo), y las artistas Ginesa Ortega y Ana Real (22 de mayo)
en el Auditori de Sant Ildefons, y el cantante Manuel Lombo en el Auditori de
Cornellà (15 de mayo). Además se llevarán a cabo actividades organizadas por
las entidades vinculadas a la difusión del género, como la construcción de un
cajón flamenco, tablaos y presentaciones literarias. El Festival está organizado
por la Coordinadora de Entidades Flamencas y Andaluzas de Cornellà.
Podéis consultar toda la programación de la presente edición en el web:
www.cornella.cat/ca/viure-a-cornella/cornella-humana/cultura/
festivals/festival-de-arte-flamenco-de-catalunya
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MARI CARMEN LÓPEZ
Grup Municipal
de Podemos

ISMAEL CIURANA
Grup Municipal
de C’s

CONVERTIM CORNELLÁ EN
CIUTAT AMIGA DELS ANIMALS

VOTO EN CONTRA DEL PSC
A LA SALUD MENTAL

Els últims anys la societat ha desenvolupat gran sensibilització
en relació amb la protecció, respecte i defensa dels animals,
assumpte que importa molt al conjunt de la ciutadania. A la
nostra formació, és comprovada la gran empatia que sentim
i donem suport al Pacte de Teguise, un acord social impulsat
per les entitats de defensa del benestar animal amb l’objectiu
de prevenir i penalitzar el maltractament animal a l’Estat
Espanyol i exigir canvis legislatius per a la seva erradicació.
A Catalunya comptem amb una llei avançada i a més,
al gener de 2020 es creà al nostre país la 1ª Dirección General
de Protección Animal, a càrrec del responsable animalista de
Podemos, per incorporar al cos jurídic nacional les directives
europees sobre maltractament i tirar endavant una llei de
benestar animal.
Però queda molt per fer. Espanya és l’únic país de la UE que
permet caçar amb gossos, que provoca que cada any neixin
milers de llebrers i podencs només per a caçar. Per a denunciar
això, es declara l’1 de febrer, Dia del Llebrer que és quan finalitza
la temporada de caça i són abandonats al nostre país milers de
gossos, rebutjats com a escombraries en pous, barrancs o coves,
colpejats fins a la mort, penjats, cremats, o deambulant pels pobles
greument ferits i morts de fam.
El fet que els animals puguin sofrir és raó suficient per a tenir
l’obligació moral i legal de no causar-los mal. Un sistema que
ignori l’abús comès contra éssers indefensos no és just ni ètic i
és contrari a societats evolucionades, democràtiques i solidàries.
En el Ple de març a proposta de Podemos Cornellá
es va aprovar per unanimitat:
-Adhesió de l´Ajuntament al “Pacte de Teguise”. Petició de
reforma del Codi Civil Espanyol per a distingir als animals de les
coses, com ho referma el Tractat de Lisboa i el Codi Civil Català.
-Demanar al Govern de l’Estat la modificació de les lleis
necessàries per: Prevenir la crueltat contra els animals, endurir
les penes en casos d’especial crueltat, fomentar l’educació
en l’empatia i la cultura de la pau i que s’aprovi una Llei Marc
de Protecció Animal a tot l’Estat, que obligui a augmentar
els estàndards de protecció. Reformar la llei d’assistència
jurídica gratuïta per incloure torn d’ofici específic per
defensa i protecció dels animals
-Demanar a la Generalitat de Catalunya augment de
recursos als Ajuntaments per a desenvolupar polítiques
de benestar animal i protecció de la fauna. Formació de les
treballadores públiques, especialment la Policia Local, per
a l’aplicació efectiva de la normativa i aprovació de noves
ordenances de protecció animal actualitzades als marcs
normatius europeus, nacionals i autonòmics.
I per tots els animals que han sofert crueltat,
maltractament, agonia, per una societat millor, més pacífica,
evolucionada i compassiva: declarar la Ciutat de Cornellà,
“Municipi Amic Dels Animals”.

La política municipal debe ser transversal y cercana,
independientemente de quien gobierne. Detrás de las
acciones municipales, quien se beneficia, son las personas.
Ciudadanos de todas las ideologías y opiniones. Sin embargo,
a veces sucede lo contario, deja de ser transversal para
ser partidista, incluso podría decir egoísta.
En el pasado pleno de marzo, nuestro grupo presentó
una moción para pedir recursos para el tratamiento de
enfermedades y patologías de salud mental – agravadas
más sí cabe durante la pandemia -, y otra moción (ésta
conjunta con ERC) para la mejora de la red de vigilancia
metropolitana de contaminación atmosférica. Ambas,
fueron rechazadas con el voto en contra del PSC. El motivo,
varias argumentaciones con mayor o menor razón, pero
fundamentalmente: “no pensaban dar apoyo a unas
mociones en las cuáles, en los acuerdos se instaba a la
Generalitat, porque en este momento estábamos sin
Gobierno”. Como he dicho, un posicionamiento partidista
e incluso egoísta. Lamentable.
La salud mental está sufriendo otra pandemia oculta con
olas invisibles y no tan evidentes como la del coronavirus.
Desde el inicio del confinamiento, los datos van en ascenso
y se necesita urgentemente poner remedio. Uno de los
efectos negativos sobre la salud mental es el intento de
suicidio y suicidios consumados en personas de todas las
edades, todos de gran importancia, pero con gran relevancia
en jóvenes y adolescentes.
Profesionales de la salud mental de nuestra ciudad
reconocen que, si antes de la pandemia podían detectar
menos de diez casos anuales, ahora no es extraño detectar
uno cada semana. Las necesidades asistenciales actuales
no se están cubriendo. La administración municipal tiene
un papel fundamental en este tipo de situaciones dentro del
encaje de la salud mental, siendo los servicios más próximos,
los más propicios para la detección de este tipo
de situaciones y prevenir sus consecuencias.
Además, se han aprobado una serie de Fondos
Extraordinarios, entre los cuales está ReactEU a nivel regional
y local, para combatir las consecuencias económicas,
sanitarias y sociales del Covid-19. Cataluña recibirá 1.706
millones de euros de aplicación en la CCAA y ayuntamientos,
y que podrían aplicarse perfectamente a los casos de
prevención y ayuda a la salud mental.
Como he dicho, los posicionamientos partidistas y
nacionalistas están provocando una pérdida de derechos
y recursos para los cornellaneses. Desde Ciutadans
siempre defenderemos el bienestar y la salud de las
personas y estaremos del lado de los problemas reales,
independientemente de donde procedan las propuestas.
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ESTRELLA COROMINAS
Grup Municipal
d’ERC-AM

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

LLEI TRANS ESTATAL:
URGENT I NECESSÀRIA

RESPIRA, ETS A
CORNELLÀ NATURA!

El fet trans* és una condició humana, una manifestació
més de la seva diversitat. Ser trans* no és una elecció,
ni un desig ni un caprici.
Les persones trans* continuen trobant obstacles per
aconseguir feina, continuar els estudis, gaudir de l’oci o l’esport,
i accedir a un habitatge digne. En definitiva, per poder viure
lliures de violències, discriminacions i agressions.
La legislació estatal vigent, va suposar un avenç important
en el seu dia amb l’aprovació de la Llei 03/2007, ja que per
primer cop es permetia el canvi de nom i sexe registral. Tot i això,
imposa informes psiquiàtrics i tractaments hormonals i quirúrgics
obligatoris. A més, exclou les persones menors i migrades i no
reconeix les identitats no binàries ni contempla cap mesura per
fer front a les discriminacions que encara pateix aquest col·lectiu.
Un marc normatiu insuficient, obsolet i desfasat.
Durant anys, els col·lectius i entitats de persones trans*
han reclamat la necessitat d’una nova llei que garanteixi la
igualtat de drets i que deixi de tractar el fet trans* com a una
malaltia mental, que deixi de tutelar els cossos i de qüestionar
la identitat de les persones d’aquest col·lectiu.
Des d’Esquerra Republicana hem treballat, acompanyant
les entitats trans, per registrar i fer realitat aquesta Llei Trans al
Congrés dels Diputats. Una llei valenta i ambiciosa, que faci
possible superar el marc patologitzador vigent, i permeti que
les persones puguin decidir sobre els seus propis cossos i la
seva vida sense dependre de ningú. Una llei que s’ha de basar
en la lliure manifestació de la persona, sense exigir informes
psiquiàtrics ni tractaments mèdics obligatoris, per tal de garantir
plenament el respecte als Drets Humans.
Des de determinats sectors reaccionaris i d’ultradreta s’ha
generat un rebuig frontal i violent a qualsevol avenç legislatiu
per reconèixer els drets i garantir la dignitat de les persones
trans*, oposant-se a la llei actual. En definitiva negant les
identitats i l’existència de les persones trans*.
Al passat ple del mes de març vam presentar una moció a
favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans*
i en suport d’una Llei Trans Estatal. Malauradament la vam
haver de retirar, ja que el grup socialista va presentar esmenes
a la nostra moció que en desvirtuaven per complet el sentit,
i feia desaparèixer gairebé dues pàgines de l’exposició de
motius. L’eliminació massiva de la nostra moció nega la realitat
que pateixen les persones trans*. El grup d’En Comú Movem
Cornellà va presentar una moció alternativa reclamant a la
Generalitat coses que ja es fan i altres contradictòries amb el
que el partit està fent en l’àmbit estatal.
Lamentem que partits “d’esquerres” neguin la realitat trans i
es facin enrere en portar a terme una llei, més que necessària,
i que ells mateixos havien defensat amb anterioritat.
Des d’Esquerra Republicana plantem cara als discursos
d’odi i tanquem files pels drets trans.

Tenim la voluntat sòlida d’anar transformant Cornellà en una
ciutat més verda, més amable, més sostenible. Caminem cap
a una ciutat més saludable, on el projecte estratègic de ciutat
Cornellà Natura pren el protagonisme per respondre als grans
reptes del s. XXI on la creació d’espais oberts i amables, on el
verd oxigena i apropa la natura a les persones, on els carrers i
les places son per als vianants, segures i agradables, on l’espai
públic és confortable i acollidor, i on fem un ús eficient i
responsable dels recursos.
Amb aquest propòsit, des del 2016 estem desenvolupant
el Cornellà Natura, una estratègia municipal de naturalització
de l’entorn urbà que ja és molt visible als carrers com Verge de
Montserrat o en espais com l’avinguda dels Alps i el parc
de Rosa Sensat.
Respecte a aquest últim objectiu, com demostren
nombrosos estudis científics, la contaminació atmosfèrica és un
dels principals problemes de salut pública, així que a Cornellà,
al llarg del 2020, hem executat tot un conjunt d’actuacions en
matèria de mobilitat dirigides a millorar la qualitat de l’aire.
Vam implantar la Zona de Baixes Emissions al Polígon
Famades del barri d’Almeda. Una mesura coordinada amb altres
quatre municipis per a restringir la circulació als vehicles més
contaminants en l’espai interior de les Rondes.
Vinculat a la restricció de trànsit, amb la intenció de
guanyar més espai per als vianants i poder gaudir dels carrers,
el programa “carrers sense cotxes” ha ampliat els seus horaris
de 9 a 21 h tot el cap de setmana a 17 carrers. A més, en
relació als nous condicionants de la Covid-19, també es va
restringir el trànsit en 4 carrers amb mesures d’urbanisme
tàctic. La intenció és convertir-les en carrers pacificats amb
prioritat per a les persones i les bicicletes.
Per a promocionar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport
sostenible i saludable hem ampliat i millorat la connectivitat
de la xarxa ciclable de la ciutat, passant de 18 km a gairebé
43 km, la qual cosa suposa un increment de 25 km.
A més, hem continuat millorant la mobilitat als centres
educatius amb els camins escolars, modificat l’ordenança
de circulació de vehicles i vianants per a millorar la
convivència, els patinets ara a la calçada!
Finalment, destacar les actuals obres de millora de la
c-245, un nou projecte d’integració urbana que incorpora un
carril bus segregat de 13 km, que unirà Cornellà de Llobregat
amb Castelldefels, i un nou carril bici interurbà. També, ja fa
uns mesos, va entrar en funcionament el Park & Ride!
L’any 2020 hem fet un gran pas per a promoure la
mobilitat activa i sostenible, i seguirem actuant en aquesta
línia per a aconseguir que Cornellà sigui una ciutat més
saludable i pacificada, centrada en les persones.
Ja sabeu, ens podeu escriure a psc@aj-cornella.cat,
o, amb mascareta, ens veiem per la ciutat!
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CLAUDIO CARMONA
Grup Municipal d’En
Comú-Movem Cornellà

ABRIL/
MAIG
http://agenda.cornella.cat

LA POLÍTICA DE LES COSES,
LA POLÍTICA DELS DRETS
Avancem com a societat a mesura que reconeixem drets
legalment i els garantim amb la gestió pública necessària.
El passat 18 de març el Congrés dels Diputats per fi va
reconèixer legalment el dret a morir dignament amb
l’aprovació definitiva de la Llei d’Eutanàsia. D’aquesta manera
Espanya es converteix en un dels pocs països del món on
un equip mèdic pot ajudar a morir una persona greument
malalta, sense por a represàlies, donat que serà una prestació
més del Sistema Nacional de Salut. Per tant, Espanya serà
un país més humà i més respectuós amb la vida.
El govern de l’Estat treballa en la protecció dels drets
socials com per exemple el dret a vaga, derogant les penes
de presó que contemplava l’article 315.3 del Codi Penal.
També està treballant per protegir els drets laborals dels
repartidors a domicili, coneguts com a riders. Una nova
conquesta de la ministra de treball Yolanda Díaz, aconseguint
un acord amb sindicats i patronal, per fixar la condició
d’assalariats dels repartidors de plataformes digitals que
havien estat condemnades pel Tribunal Suprem a pagar xifres
milionàries en concepte de Seguretat Social de treballadors/es
considerats falsos autònoms segons la Inspecció de Treball.
No obstant això, existeixen altres drets socials que requereixen
una major intervenció pública per part de les administracions
públiques i on cal avançar urgentment. Un bon exemple és el
dret a l’habitatge; un dret reconegut constitucionalment però a
la pràctica no garantit plenament. Bona part de la ciutadania té
dificultats enormes per accedir a una vivenda digna a un preu
assumible. Per això, els i les Comuns proposem una forta inversió
per crear un parc d’habitatge públic que sigui un equipament al
servei d’aquest dret. Però, a més, també reclamem mesures com
mobilitzar amb finalitats socials pisos de bancs i de grans tenidors
i regular els preus dels lloguers per evitar preus abusius. En els
últims cinc anys a Espanya els lloguers han augmentat el preu
30 vegades més que els sous. Aquesta regulació és necessària,
per acabar amb aquesta pèrdua de poder adquisitiu de milers de
famílies i per no seguir sobrecarregant els ajuntaments que han
d’ajudar els seus veïns i veïnes davant la impossibilitat de fer front
al pagament d’habitatge i de subministraments bàsics.
En aquesta constant batalla pels drets socials treballem
a totes les administracions on som, com a l’Ajuntament de
Cornellà, on celebrem l’aprovació del segon Pla de mesures
socials i econòmiques per fer front a les conseqüències de
la Covid19. Un pla que pretén mobilitzar més de 5 milions
d’euros en ajuts socials, plans d’ocupació, reforç educatiu,
ajudes a empreses i dinamització de l’economia local.
Davant la política d’alguns i algunes basada en els cops
d’efecte mediàtics, en la incitació a l’odi i la discriminació,
o en la cerca de titulars grandiloqüents i de declaracions
simbòliques, es troba la política de les coses. La política
de garantir drets.

RÀDIO CORNELLÀ
RENOVA EL SEU WEB
Ràdio Cornellà ha ctualitzat el seu web de manera
que ara disposa d’un disseny responsiu, que adapta els
continguts i els reordena segons el suport amb què
es visualitzin, i és més fàcil de compartir a les xarxes
socials. El nou sistema web, programat de manera
íntegra per Enacast, facilita l’accés a l’emissió per
Internet (via streaming) i els podcast dels programes,
així com a la graella de programació. La portada de la
nova pàgina destaca les darreres notícies de la ciutat i
també les darreres publicacions a les xarxes socials de
l’emissora municipal. Entra-hi a www.radiocornella.cat

ESCOLTA
LA TEVA RÀDIO

www.radiocornella.cat
@radiocornella

CURS
2021-22
PREINSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
11, 12, 13, 14, 17 i 18 de maig / ONLINE: al mail
emusica@aj-cornella.cat, indicant a l’assumpte:
sol·licitud, escola música, nom de l’alumne/a + curs /
PRESENCIAL: amb cita prèvia a: http://citaprevia.cornella.cat/
o al mail emusica@aj-cornella.cat, o al telèfon 93 377 02 12
(ext. 1186), en horari de 9 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h
SORTEIG DE LLENGUATGE MUSICAL:
25 de maig, a les 15.30 h
PUBLICACIÓ LLISTES D’ADMESOS A LLENGUATGE
MUSICAL: 28 de maig (web de l’EMM) /
TERMINI DE RECLAMACIONS: 1, 2 i 3 de juny
/ PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES: 7 de juny
SORTEIG D’ELECCIÓ D’INSTRUMENT:
8 de juny, a les 15.30 h
PUBLICACIÓ LLISTES D’ADMESOS D’INSTRUMENT:
9 de juny (web de l’EMM) / TERMINI DE RECLAMACIONS:
10 i 15 de juny / PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES:
23 de juny
PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA I LLISTA D’ESPERA:
9 de juliol
MATRÍCULA: 12 a 16 de juliol / ONLINE: al mail
emusica@aj-cornella.cat, indicant a l’assumpte: número
d’expedient, curs i nom de l’alumne/a / PRESENCIAL:
amb cita prèvia (veure apartat de Preinscripció)
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MILLORES A L’ESTADI
MUNICIPAL DE CORNELLÀ
L’Estadi Municipal Pilar Pons ha
remodelat la zona de llançaments,
amb l’ampliació de 10.000 m2 més,
el doble del tancament perimetral
que tenia. S’hi han incorporat
7.900 m2 de gespa natural i 610 m2
de paviment tècnic, sis torres de
focus leds, reg automàtic, mòdul
de magatzem i canals de recollida
d’aigües, entre d’altres. La inversió
total de l’obra ha estat d’uns
520.000 €. La nova zona donarà

cabuda a les disciplines atlètiques
de llançaments de martell, de
javelina, de pes i de disc. L’estadi
és un dels principals equipaments
de la ciutat, que utilitzen entitats
com el Cornellà Atlètic o el Rugby
Club Cornellà, i més de 5.000
alumnes d’escoles i instituts en
diferents activitats. Actualment,
i malgrat la pandèmia, l’estadi rep
uns 450 usuaris diaris i uns 3.500
usos setmanals de mitjana.

FORMA’T COM A MONITOR/A
D’ACTIVITATS ESPORTIVES
L’Ajuntament de Cornellà, en col·laboració amb el Consell
Esportiu del Baix Llobregat, organitza uns cursos gratuïts
de monitor/a d’activitats en l’àmbit poliesportiu que,
un cop finalitzats donen dret a inscriure’s al Registre
Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC)
per iniciar-se professionalment en el món de l’esport.
L’únic requisit és ser de Cornellà i tenir més de 16 anys
i l’ESO realitzada. Per a més informació i inscripcions:
ocupacio@aj-cornella.cat, o al tel. 93 474 33 99.

BUSQUES FEINA?
ENTRA A LA BORSA
DE TREBALL ONLINE
www.cornella.cat/ca/
treballar-a-cornella/
borsa-de-treball

VI FIRA APROPA
EN FORMAT VIRTUAL
A partir del 26 d’abril es donarà a conèixer a través
del web municipal una mostra de les possibilitats
formatives existents a la ciutat, amb la finalitat de
posar a l’abast de l’alumnat i de les seves famílies,
de la comunitat educativa i de la ciutadania en
general, informació sobre els recursos i els itineraris
formatius postobligatoris existents a la ciutat.

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
900 900 120 Atenció 24 h
112 Emergències
Centre d’Informació i Recursos per a les Dones
Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18
T. 93 474 28 41
Dilluns a dijous: de 9 a 13 i de 15.30 a 18.30 h
Divendres: de 8 a 15 h

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

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

#1

Crea el teu
perfil d’usuari

#2

Filtra les
ofertes

#3

Inscriu-te i fes
el seguiment

Descarrega l’APP de Seguretat Ciutadana

ANTE LA
OCUPACIÓN ILEGAL
DE VIVIENDAS
¡AVÍSANOS!
Tel.: 93 377 14 15
GUARDIA URBANA
DE CORNELLÀ
(Rubió i Ors, 65)
Todas las llamadas serán tratadas
de manera confidencial y anónima

APP DE SEGURIDAD

Se recomienda a la ciudadanía
no recurrir a ningún mercado
negro de viviendas o a ofertas
que resulten sospechosas para
evitar un riesgo muy elevado de
perder su dinero y de quedarse
finalmente sin vivienda.
Si detecta un piso en su comunidad
que lleva tiempo vacío y puede
ser susceptible de ser ocupado o
una vivienda ocupada ilegalmente
contacte directamente con la
Guardia Urbana de Cornellà.

www.cornella.cat

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

