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EN MARXA
Cornellà es un ejemplo de superación y de solidaridad,
una vez más. Ahora que parece que estamos viendo
la luz al final del túnel, ahora que los datos auguran
una nueva normalidad, es el momento de recuperar la
activad de la ciudad, con prudencia y sin olvidar lo vivido.
En estos momentos más del 75 % de la población ya
ha recibido la pauta completa de vacunación y la Fira, que
ofrecimos como centro de vacunación masiva, cierra ya
sus puertas como referente y como ejemplo del trabajo
bien hecho, con más de 500.000 dosis administradas
y con un excelente equipo de profesionales al frente.
Han sido unos meses muy duros, física y
emocionalmente. Muchas familias han perdido a seres
queridos, otras se han quedado sin empleo o han
tenido dificultades en sus negocios, y todos, en general,
hemos acusado de una u otra manera esta pandemia.
Y en todo este tiempo, la maquinaria municipal
no ha dejado de funcionar, al contrario, hemos tenido
que reinventar y reordenar muchos de nuestros
servicios y también modificar inversiones y proyectos
para dar respuesta a esta nueva realidad, con el
objetivo de ayudar a los colectivos más vulnerables,
con la mente puesta en el futuro inmediato.
La Agenda Social Urbana para Fortalecer la
Comunidad (ASUECO) es nuestra hoja de ruta y
sobre ella estamos definiendo las pautas para lograr
una ciudad cohesionada, viva, sostenible, igualitaria e
integradora, que nos fortalezca como comunidad.
Los presupuestos para 2022 recogerán muchos
de estos ámbitos trastocados por la pandemia.
Seguiremos protegiendo y construyendo, y
apostaremos por crear nuevas oportunidades. Han
vuelto las fiestas de barrio y se están recuperando las
actividades lúdicas en la calle, nuestras entidades se
ponen en marcha y la ciudad recupera su vitalidad.
Cornellà es una ciudad resilente y solidaria
que apuesta por avanzar, con prudencia y
seguridad, pero con determinación y valentía.
L’alcalde
Antonio Balmón

Cornellà és un exemple de superació i de solidaritat, una
vegada més. Ara que sembla que estem veient la llum
al final del túnel, ara que les dades auguren una nova
normalitat, és el moment de recuperar l’activitat de la
ciutat, amb prudència i sense oblidar allò viscut.
En aquests moments, més del 75 % de la població ja
ha rebut la pauta completa de vacunació i la Fira, que
vam oferir com a centre de vacunació massiva, tanca ja
les seves portes com a referent i com a exemple de la
feina ben feta, amb més de 500.000 dosis administrades
i amb un excel·lent equip de professionals al capdavant.
Han estat uns mesos molt durs, físicament i
emocionalment. Moltes famílies han perdut a éssers
estimats, unes altres s’han quedat sense ocupació o han
tingut dificultats en els seus negocis, i tots, en general,
hem acusat d’alguna manera aquesta pandèmia.
I en tot aquest temps, la maquinària municipal no ha
deixat de funcionar, al contrari, hem hagut de reinventar
i reordenar molts dels nostres serveis i també modificar
inversions i projectes per donar resposta a aquesta
nova realitat, amb l’objectiu d’ajudar els col·lectius més
vulnerables, amb la ment posada en el futur immediat.
L’Agenda Social Urbana per a Enfortir la Comunitat
(ASUECO) és el nostre full de ruta i sobre ella
estem definint les pautes per aconseguir una ciutat
cohesionada, viva, sostenible, igualitària i integradora,
que ens enforteixi com a comunitat.
Els pressupostos per a 2022 recolliran molts
d’aquests àmbits trastocats per la pandèmia.
Continuarem protegint i construint, i apostarem per crear
noves oportunitats. Han tornat les festes de barri i s’estan
recuperant les activitats lúdiques al carrer, les nostres entitats
es posen en marxa i la ciutat recupera la seva vitalitat.
Cornellà és una ciutat resilient i solidària que aposta
per avançar, amb prudència i seguretat, però amb
determinació i valentia.
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68.000

personas vacunadas

CORNELLÀ SUPERA EL 75 % DE
POBLACIÓN VACUNADA CON PAUTA
COMPLETA CONTRA LA COVID-19
El consistorio destina 5,8 millones de euros en 2021 para hacer
frente a los efectos de la pandemia en la ciudad
A finales de septiembre, unas
68.000 personas, más del 75 %
de la población de Cornellà,
ya tenía la pauta completa de
vacunación contra la Covid-19.
Además, si tenemos en cuenta
que más de 8.000 habitantes son
menores de 12 años, el porcentaje
real sobre la población objetivo es,
incluso, más grande, superaría el
82 %. El Ayuntamiento de Cornellà
ha recibido con satisfacción estos
datos que demuestran que se
han cumplido los objetivos para
conseguir la inmunidad de buena
parte de la ciudadanía, lo que ha
permitido recuperar la actividad
y el ritmo habitual de la ciudad.
En este sentido, disponer
de la Fira de Cornellà como
punto de vacunación masiva

ha demostrado ser un acierto.
Concretamente, desde el 10
de febrero de 2021 ya actuaba
como centro de vacunas para
atender a colectivos esenciales.

5,8 MILLONES DE
INVERSIÓN EN 2021
Todo ello, sumado al plan de
acción impulsado por el Ayuntamiento desde el inicio de la
pandemia para paliar sus efectos
y reactivar la economía y la
actividad social y cultural suponen
un importante paso adelante para
volver a la normalidad desde la
prudencia y la responsabilidad.
En este sentido, a principios
de 2021 el Ayuntamiento aprobó
un nuevo Plan de acción dotado
con 5,8 millones de euros para

llevar a cabo medidas sociales,
económicas y fiscales, con el
objetivo de apoyar a las personas
que se han visto más afectadas
por la crisis sanitaria. A nivel
económico, se ha incluido un
fondo social extraordinario, junto
con medidas para estimular el
empleo, bonificaciones y ayudas
fiscales y tributarias, la ampliación
de los planes de empleo y la
suspensión o aplazamiento
de diferentes tasas, así como
programas de refuerzo y asistencia
al pequeño y mediano comercio.
Cornellà inicia el camino hacia la
normalidad con la prudencia como
norma, y con la adaptación de toda
su actividad económica, social y
cultural a esta nueva realidad.
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PROYECTOS DESTACADOS DEL
PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL
CONTRA LA COVID-19
Fondo Social Extraordinario

1.000.000 €

Ampliación del plan de ayudas
de emergencia social

643.000 €

Planes de Empleo

1.000.000 €

534.000 DOSIS ADMINISTRADAS
EN LA FIRA DE CORNELLÀ
El 30 de septiembre la Fira de Cornellà cerró puertas
como centro de vacunación masiva después de
administrar, en los últimos siete meses, 534.000
vacunas a personas procedentes de toda Catalunya.
El centro de Cornellà ha sido el que más dosis ha
administrado de la región metropolitana sur.
A partir del mes de octubre se inicia una nueva
fase en la campaña de vacunación para dar paso
a una estrategia que concentrará esta actividad en
los CAP y otros espacios municipales. En el caso
de Cornellà, se habilitará el servicio dentro de las
dependencias del Parc Esportiu Llobregat (PELL).
Más información: www.cornella.cat

RECONOCIMIENTO
A LOS SANITARIOS
Durante los meses de vacunación masiva en Cornellà,
la Fira contó semanalmente con personal voluntario:
57 administrativos y administrativas, 50 enfermeros
y enfermeras y 4 auxiliares. El pico de vacunaciones
se alcanzó el 5 de julio con 6.500 personas atendidas
en un día, y, tanto la última semana de junio como la
primera de julio, se inyectaron un total de 36.000 dosis.
La media de vacunaciones durante estas semanas de
mayor afluencia fue de 650 dosis por hora. En este
punto es importante destacar y reconocer el esfuerzo,
dedicación y profesionalidad de todas las personas que
han hecho posible todo este complejo engranaje.

Comercio de proximidad

650.000 €

Ayudas a bares y restaurantes

420.000 €

CORNELLÀ INFORMA / SEGURETAT / Pàgina 6

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO
DE LA SEGURIDAD
La tecnología aplicada a la
seguridad es hoy en día una
necesidad y la Guardia Urbana de
Cornellà lleva tiempo adaptándose
a una nueva forma de trabajo,
en la que la tecnología se pone
al servicio de la ciudadanía para
detectar y prevenir situaciones de
emergencia o de inseguridad.
En el año 2015, el cuerpo
de la policía local de Cornellà
comenzó un estudio para conocer

las necesidades de la población
en materia de seguridad y
tecnología, y fruto de esto, en este
2021 disponemos de uno de los
cuerpos mejor dotados tecnológicamente, en comparación con
el resto de municipios vecinos.
Nuestros agentes de la Guardia
Urbana disponen de la aplicación
de Seguridad Ciudadana, además
de cámaras de vídeovigilancia
—fijas y móviles—, de drones,

radares y semáforos, que a su vez
están conectados por el mismo
servidor que los ordenadores de
la comisaría y de los diferentes
dispositivos que los policías llevan
en sus vehículos de patrulla —PDA’s,
tabletas y emisoras—. Todo esto
permite que la policía de Cornellà
conozca en tiempo real lo que está
sucediendo en la ciudad, acortando
el tiempo de reacción y mejorando
su servicio para con la comunidad.

NOVEDADES
VÍDEO WALL
Es una pantalla gigante de visión y gestión, que
incorpora un plano de la ciudad para ubicar a los
usuarios y usuarias de la aplicación de Seguridad
Ciudadana —como establecimientos comerciales—,
así como para poder rastrear alarmas, cámaras o
semáforos; además de un mapa de calor de hechos
delictivos para llevar a cabo patrullajes más efectivos.

EQUIPOS DE GRABACIÓN
El servidor de la Guardia Urbana almacena
los vídeos de la red de cámaras de tráfico
y de seguridad, así como las grabaciones
en el espacio público, con las adecuadas
garantías legales. También se está trabajando
para unificar las bases de datos de otros
organismos e instituciones, como DGT,
SIP, Diputación de Barcelona…

NUEVO PROGRAMA
DE GESTIÓN
Una de las principales novedades es el programa
DRAG, para planificar la agenda de los servicios y
de las patrullas, que permite la incorporación de
imágines y de vídeos en los informes. Todo esto ha
supuesto una mejora considerable en el sistema
de trabajo. Además, las patrullas están conectadas
telemáticamente a través de PDA’s y tabletas.
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Uno de los drones de la nueva Unidad Juliet

TECNOLÓGICAS
DRONES
Se ha creado la Unidad Juliet, dotada de dos drones
y de cinco agentes formados en la gestión de estos
aparatos, para vigilar la ciudad de manera aérea.
Este sistema fue especialmente útil durante el
estado de alarma, así como para controlar la zona
del río y momentos de grandes aglomeraciones
(la cabalgata de Reyes, por ejemplo).

CÁMARAS DE SEGURIDAD
Una de las áreas tecnológicas en la que más se
está trabajando y se continuará innovando es
en la aplicación de más cámaras de seguridad
repartidas por Cornellà. Se utilizan también
para el control de accesos en las zonas de
pacificación del tráfico. Hay:

NUEVAS APLICACIONES
A parte de la app de Seguridad Ciudadana, que
cuenta con más de 12.000 usuarios repartidos por
todo el territorio metropolitano, la Guardia Urbana
de Cornellà también cuenta con aplicaciones para la
gestión de las grúas y de las alarmas de la ciudad.

40 cámaras de seguridad
26 cámaras de tráfico
23 cámaras en edificios públicos
8 cámaras lectoras de matrículas
6 sensores de ruido
2 sensores de contaminación ambiental
2 sensores térmicos (con visión nocturna)
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—BARRIOS Y COMUNIDADES: MOTORES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL—

EL BARRIO DE SANT ILDEFONS
POTENCIA SU COHESIÓN SOCIAL
El barrio de Sant Ildefons participa en el proyecto
“Barrios y comunidades: motores de transformación
social” —impulsado por la Diputación de Barcelona—
con el objetivo de desarrollar proyectos comunitarios
relacionados con el fomento de la cohesión social
y de la mejora de la calidad de vida. La subvención
total inicial para llevarlo a cabo es de 172.900 euros,
que se suma a los programas ya existentes del
Plan Director Comunitario de Sant Ildefons y
del Programa de Rehabilitación Extensiva.

La participación de Sant Ildefons en esta iniciativa
servirá para dar prioridad a programas destinados
a la infancia y a la juventud. Unos ejemplos son los
proyectos “Construïm” y “Verano en las plazas”, para
dar respuesta a las necesidades detectadas en el
barrio. La mejora de las capacidades lingüísticas de
las personas inmigrantes, actividades de ocio infantil
y juvenil para garantizar la igualdad de oportunidades y
el acompañamiento a los vecinos de Sant Ildefons
que tienen dificultades para acceder a la tramitación
administrativa digital son algunas de estas iniciativas.

CORNELLÀ INFORMA / CORNELLÀ HUMANA / Pàgina 9

172.900 EUROS PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE SANT ILDEFONS
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Éstos son algunos de los proyectos que se impulsarán con esta subvención:

VERANO EN LAS PLAZAS
Actividades deportivas y culturales para
la cohesión social infantil y juvenil.

5.
00

2.
00

0

0

€

€

CONSTRUÏM 2021
Actividades desarrolladas desde el Club
Infantil Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons.

ESPAI NOIA

FIESTAS DE BARRIO

Para dar respuesta a las necesidades
específicas de las chicas de Sant Ildefons.

Con actividades concretas para los
más pequeños y adolescentes.

APOYO EDUCATIVO

11
.0
0

0

€

Para AMPAS y colegios de Sant Ildefons
y para programas de detección de
dificultades del aprendizaje.
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Desde el 15 de septiembre, la ciudadanía
puede llamar al 93 634 55 55 o solicitar
la recogida a través del enlace
https://ajuntament.cornella.cat/mobles

SERVICIO PUERTA A PUERTA
PARA RECOGER MUEBLES
Y VOLUMINOSOS
El Ayuntamiento de Cornellà está trabajando para
mejorar la recogida selectiva y readaptar el sistema
de limpieza y de reciclaje de la ciudad a las actuales
necesidades de la población local. Uno de estos
cambios ya ha entrado en vigor y es la recogida de
voluminosos puerta a puerta.
El nuevo servicio es totalmente gratuito y está
dirigido únicamente a particulares, quedando excluidos
los comercios. El objetivo es evitar la presencia
de este tipo de residuos de gran tamaño al lado de
los contenedores, que es donde tradicionalmente
se podían dejar.
El procedimiento para solicitar este servicio de
recogida a domicilio de muebles o de electrodomésticos
es muy sencillo. Hay que concertar cita y hora en la web
https://ajuntament.cornella.cat/mobles, o llamar por
teléfono (de 08.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes)
al 93 634 55 55; allí nos darán un día y una hora de

recogida. La noche anterior deberemos dejar los
muebles en el interior del vestíbulo de nuestra portería,
y a la mañana siguiente, la persona que ha solicitado
la retirada deberá estar en su domicilio ya que este
servicio contacta cuando llegue para confirmar todo el
proceso. Rápido, sencillo y fácil para los usuarios que
no tendrán que mover muebles fuera de su edificio.

SANCIONES DE HASTA 200 EUROS
Desde su puesta en funcionamiento, el 15 de septiembre,
se han llevado a cabo campañas informativas por toda la
ciudad con el objetivo de promover la responsabilidad
y evitar que los voluminosos se acumulen en las
inmediaciones de los contenedores. Hay que recordar
que, a partir de ahora, dejar los muebles u otros
voluminosos en la calle puede significar una sanción
de hasta 200 euros.

INFORMACIÓ ESPECIAL: CANVIS EN EL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
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Y DESPUÉS DE LA RECOGIDA,
¿A DÓNDE VAN A PARAR LOS RESIDUOS VOLUMINOSOS?
Una vez se han recogido los
muebles, electrodomésticos u otros
residuos de gran tamaño, éstos se
llevan a la Deixalleria municipal.
Ahí se pueden llevar colchones,
electrodomésticos pequeños y
grandes, aparatos electrónicos o
informáticos, lámparas, textiles,
escombros, neumáticos o ácidos.

Durante 2020, la Deixalleria
municipal recogió 2.447.605,5 kg
de residuos. El año pasado, hubo
13.347 usuarios, de los cuales, el 58 %
fueron particulares y el 20 %,
pequeños comerciantes.

Es un servicio gratuito para
particulares y muy económico
para la pequeña industria y para
los comercios. Además de los
beneficios ambientales, llevar
residuos a la Deixalleria tiene
una bonificación de hasta el
14 % en la Tasa Metropolitana
de Tratamiento de Residuos.
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DEIXALLERIA MUNICIPAL
Calle Progrés, 18-20

Ronda Litoral

UBICACIONES Y HORARIOS
DE LA DEIXALLERIA MÓVIL
De 9.30 a 13 h

De 16.30 a 19.30 h

• Av. Línea Eléctrica
/ Mn. Andreu

• Plaza del Pilar
• Jardines de la Pau

• Plaza Catalunya
/ Miranda

• Plaza de la Sardana
/ Paseo Ferrocarrils
Catalans

• Mercado
Sant Ildefons

• Plaza Gandesa

Jueves

• Tirso de Molina
/ Sant Ferran

• Plaza Pallars

Viernes

• Plaza de l’Església

• Mercado Marsans
/ Mn. Jaume Soler

Lunes
Martes

Miércoles

*Los días festivos no hay servicio de Deixalleria móvil

RESIDUOS PEQUEÑOS, EN LAS RE-PARADAS
Cornellà cuenta con dos quioscos de prensa antiguos que se han
adaptado para ser usados como puntos de recogida de residuos
especiales y que ofrecen asesoramiento sobre como gestionarlos.

LA RE-PARADA CENTRE
Calle Menéndez Pelayo con
calle Mossèn Jacint Verdaguer
De lunes a viernes, de 10.30 a 13 h;
martes y jueves, de 17 a 19:30 h

LA RE-PARADA LA GAVARRA
Calle Catalans, 70
De lunes a viernes, de 10.30 a 13 h;
lunes, miércoles y viernes,
de 17 a 19.30 h

INFORMACIÓ ESPECIAL: CANVIS EN EL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
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L’AVINGUDA DE SANT ILDEFONS
APARCA EL TRÀNSIT PER
FER ESPORT AL CARRER
La nostra ciutat continua avançant
en la manera de gestionar,
entendre, i desplaçar-se i viure
l’espai públic. Enguany, 17 carrers
de Cornellà estaran tallats al
trànsit sota el programa “Caps de
setmana sense cotxes”, l’objectiu
del qual és evidenciar els beneficis
que té la pacificació dels carrers
per a la ciutadania, entre els quals
destaquen la millora de la salut
de les persones i el foment de la
convivència ciutadana, afavorint
nous espais per als jocs, a més
d’impulsar la mobilitat sostenible.

En aquest sentit, una de les
vies que se sumarà en una jornada
especial a aquest tancament és
l’avinguda de Sant Ildefons. La jornada
tindrà lloc diumenge 17 d’octubre,
entre les 11 i les 14 h. Durant aquest
tram horari, es duran a terme diferents
activitats esportives dirigides, que
tenen l’objectiu d’afavorir la participació ciutadana en la iniciativa.
Spinning, zumba, Ànim 10, futbol
sala, bàsquet, hoquei són algunes de
les propostes que hi podrem trobar.
Les persones que estiguin
interessades a participar en

aquesta jornada a les activitats
de l’Àrea de Fitness (zumba i
spinning), han d’inscriure’s:
www.parcesportiullobregat.com/
reserves-citaprevia-inscripcio/
Per a més informació,
podeu adreçar-vos al
departament d’Esports, al correu
vroldanv@aj-cornella.cat

NOU APARCAMENT D’INTERCANVI P+R AL LLOBREGAT CENTRE
Des del 20 de setembre, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
l’Ajuntament de Cornellà i el Llobregat Centre han posat
en marxa un nou Aparcament d’Intercanvi P+R, situat a
l’interior del centre comercial, amb l’objectiu d’incentivar
l’ús del transport públic i facilitar la combinació de
vehicle privat + transport públic. Disposa d’un total
de 100 places destinades a aquest servei i funciona
amb l’app AMB P+R. Per la seva ubicació, és el primer
aparcament d’intercanvi metropolità fora de la via pública.
El nou aparcament d’intercanvi funcionarà de
dilluns a divendres laborables de 7.30 a 23.00 hores,
d’acord amb l’horari del centre comercial.
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PASOS DE CEBRA MÁS
VISIBLES Y SEGUROS
El Ayuntamiento de Cornellà desarrolla un programa
de mejora de los pasos de cebra para hacerlos más
visibles y más seguros. Para hacerlo posible, en
colaboración con la Guardia Urbana, se ha elaborado
un estudio para evaluar la situación de los más
de 1.000 pasos de peatones de Cornellà, del cual
se extrae que cerca del 80 % están en perfectas
condiciones y sólo el 20 % presentan alguna dificultad.
En concreto, son 150 cruces donde se está
actuando para mejorarlos y hacerlos más visibles
y seguros. La inversión sumará un total de 240.000
euros y forma parte del proyecto Cornellà Natura,
que tiene como objetivo naturalizar la ciudad.

15 NUEVAS ÁREAS VERDES CON
EL LOGO CORNELLÀ HUMANA
De los 150 espacios en los que se actuará, en un
total de 10 se generarán nuevos pasos y en 15 se han
creado zonas de color verde con el logotipo identificador del Cornellà Humana, donde antes había
plazas de aparcamiento de coches; se sustituirán
algunas zonas de estacionamiento de coches por
plazas de motos y otros pasos se han elevado para
ayudar a disminuir la velocidad de los vehículos.
También se han repintado 88 pasos y en algunas
áreas se cubrirán los alcorques próximos a los
cruces que dificultaban el paso de peatones.

Cornellà destina
240.000 euros a
la mejora de los
pasos de cebra

Si ves un aparcamiento verde con
el logo Cornellà Humana,
¡NO APARQUES!
Sirve para mejorar
la visibilidad de los
pasos de peatones
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CORNELLÀ COMMEMORA EL
DIA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA
AMB LA QUINZENA ROSA
L’Ajuntament de Cornellà commemora el 19
d’octubre, Dia mundial del càncer de mama, amb la
celebració de la Quinzena Rosa, un programa que
consta d’un seguit d’activitats que giren entorn de
la conscienciació en la detecció precoç d’aquesta
malaltia i de la solidaritat amb les dones que en
aquests moments lluiten contra aquesta patologia.
D’aquesta manera, des de l’11 al 24 d’octubre, hi
haurà diferents propostes impulsades per l’Associació
Espanyola Contra el Càncer de Cornellà, Toca-te-les, el
Consell de la Dona i l’Àrea de promoció social i esportiva
de Procornellà, a més de l’Ajuntament de Cornellà.
Entre les activitats més destacades, hi trobem:
la inauguració de l’exposició Toca-te-les, amb les
fotografies de les participants en aquesta edició,
la sisena edició del Pink Zumba i el concert
de guitarra “Desconcierto”, d’AECC, a favor de
la investigació d’aquest tipus de càncer.

EL PINK ZUMBA

MOCADORS SOLIDARIS
DE TOCA-TE-LES

4.500 nous casos

L’agrupació de dones Toca-te-les també ha posat a la
venda mocadors solidaris a favor de la investigació de
la malaltia. Pots trobar el llistat de comerços participants
al seu compte de Facebook i d’Instagram, @tocateles

de càncer de mama
cada any a Catalunya

AGENDA
19 D’OCTUBRE

21 D’OCTUBRE

TAULES INFORMATIVES I
CAPTACIÓ DE FONS D’AECC

XERRADA SOBRE PREVENCIÓ
DEL CÀNCER DE MAMA

Plaça de Lluís Companys
Plaça de l’Església
10.30 a 13 h

IL·LUMINACIÓ ESPECIAL
S’il·luminarà en rosa la Torre de
la Miranda, l’estadi del RCDE
i el Globus Terraqui del WTC
Almeda Parc Cornellà.

CIRD 10 h
Inscripcions: ladona@aj-cornella.cat
o 93 474 28 41

INFORMACIÓ I VENDA
DE GADGETS D’AECC
Mercat de Sant Ildefons
10.30 a 13 h

INAUGURACIÓ
DE L’EXPOSICIÓ
‘TOCA-TE-LES 2021’
Sala Padró

20 h

23 D’OCTUBRE
6a EDICIÓ DEL PINK ZUMBA
PELL

10 a 13 h

31 D’OCTUBRE
CONCERT DE GUITARRA
‘DESCONCIERTO’
Auditori de Sant Ildefons
19 a 20.30 h
Preu: 5 euros | Inscripcions:
cornella@aecc.es o 647 777 859
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NUEVO APOYO PSICOLÓGICO
Y BUCODENTAL PARA LAS
PERSONAS VULNERABLES
–EL AYUNTAMIENTO HA ESTABLECIDO ACUERDOS CON CENTROS DE PSICOLOGÍA
Y CON CLÍNICAS DENTALES DE LA CIUDAD PARA PRESTAR SUS SERVICIOS
A LAS FAMILIAS CON POCOS RECURSOS DERIVADAS DE SERVICIOS SOCIALES—

Pixabay/Michal Jarmoluk

El Ayuntamiento de Cornellà ha
creado dos nuevas líneas de ayudas
económicas dirigidas a la mejora
de la salud mental y bucodental de
la población más vulnerable. En
concreto, se trata del Programa de
Apoyo Emocional y Psicológico
y del Programa de Apoyo a la
Salud Bucodental.
En julio se puso en marcha
el primero, que cuenta con la
colaboración de centros de
psicología de la ciudad que se han
adherido al proyecto. El objetivo es
poner sus servicios profesionales al
alcance de las personas mayores y
de adultos, niños o jóvenes que, a

consecuencia de la pandemia y de
otras circunstancias adversas, han
visto afectada su salud mental y no
disponen de medios económicos
para afrontar los gastos de las
terapias psicológicas.
En cuanto al Programa de
Apoyo a la Salud Bucodental,
se prevé ponerlo en marcha
este octubre y está dirigido a
niños, adolescentes y jóvenes de
familias vulnerables que necesitan
tratamientos odontológicos
básicos. A este proyecto se
han adherido centros y clínicas
odontológicas de Cornellà para
prestar sus servicios de higiene

y de prevención, endodoncias y
tratamientos de caries.
De los programas de apoyo
emocional y de higiene dental se
podrán beneficiar todas aquellas
personas que justifiquen la
necesidad de los servicios
requeridos y que no puedan asumir
el coste. Serán derivadas al centro
seleccionado desde los Equipos
Básicos de Servicios Sociales de
cada barrio y desde el Servicio de
Primera Acogida de los Servicios
Sociales Municipales, ubicados
en el parque de Can Mercader.
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NOUS CURSOS
FORMATIUS
AL CITILAB

8 STARTUPS
PARTICIPEN
AL CORNELLÀ
OPEN FUTURE
2021
El Centre d’Empreses Procornellà, que depèn
de l’empresa municipal de l’Ajuntament de
Cornellà, ha començat una nova edició
del Cornellà Open Future amb la voluntat
de donar suport al talent emprenedor i
aconseguir que les empreses emergents
participants es converteixin en negocis
actius durant els propers tres mesos.
Els projectes participants són: Sector
CNC, Estoko Logístics-as-a-service,
Mapsi, Xpolore, Appolo, Shopiendo,
Fast Athletics Tech i Q-ick.

El Citilab ha començat el curs amb una oferta formativa
variada, entre la qual destaca el taller de robòtica i electrònica
creativa amb MicroBlocks. Aquesta és una de les novetats
d’aquest 2021-2022 i està adreçat a totes les persones majors
de 12 anys. L’objectiu és aprendre a programar d’una forma
gràfica i intuïtiva dispositius electrònics i robots, fent servir,
com a novetat, l’entorn de programació lliure MicroBlocks.
Durant els propers mesos, també s’impartiran classes sobre
iniciació a la programació amb Scratch, programació d’aplicacions
mòbils amb AppInventor i cursos en competències digitals i suport
TIC. Alguns, en modalitat presencial i altres, en format virtual.

AMPLIACIÓ DE LES AULES D’ESTUDI
El Citilab ha ampliat el servei de les aules d’estudi i recupera
l’obertura del servei el dissabte. D’aquesta manera, la disponibilitat actual és de dilluns a dissabte, de 8 a 22 h, exceptuant
els dies festius. Per accedir-hi, cal tenir el carnet de Citilaber
i reservar el torn a través de l’aplicació “Mi Club Online”.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
www.citilab.eu
93 551 06 60
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L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA TÉ 425 ALUMNES
MATRICULATS AQUEST CURS
L’Escola Municipal de Música Roser
Cabanes té 425 alumnes matriculats aquest 2021-2022 repartits
en els diferents instruments de
l’escola, que són el violí, la viola,
el violoncel, la flauta travessera,
el saxofon, el piano, la guitarra
clàssica i elèctrica, l’oboè, el clarinet
i la bateria. També s’imparteixen
classes de cant i de llenguatge
musical, distribuïts en cicle inicial,
primer i segon cicle, joves i adults.

D’acord amb les actuals
restriccions sanitàries, l’EMM
podrà recuperar la normalitat
aquest curs, i es reprendran
les classes de tots els conjunts
instrumentals i vocals, que són
quatre combos moderns, la
Big Band de jazz, l’orquestra,
dos conjunts de guitarres
clàssiques, un conjunt de flauta
travessera i un grup de veu
sènior per a majors de 18 anys.

TORNA LA PRESENCIALITAT
DE L’ASSESSORAMENT JOVE
Aquest curs, els joves de Cornellà podran tornar a
gaudir de la presencialitat a l’Oficina Jove i també
als diferents serveis d’assessorament que impulsa
l’Ajuntament per a aquest col·lectiu. Una de les
principals demandes és el Punt d’Assessorament
Jove als instituts i a les sessions del Laborarum,
que tenen la finalitat d’orientar els més joves de
la ciutat sobre les seves opcions laborals.

Enguany, també es començaran
a dur a a terme col·laboracions
i concerts de forma gradual i
controlada per la ciutat, respectant les restriccions vigents
—tal com es fa també a les aules—.
El proper concert serà el 22 de
novembre, coincidint amb la
celebració de Santa Cecília.
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Activitats culturals a
les festes del barri Centre

Acte commemoratiu dels 50
anys de la riuada a Cornellà

Presentació del llibre sobre
el Canal de la Infanta

Nova sala Pedró a
l’Orfeó Catalònia

Acte homenatge a les
víctimes de la Covid-19

En marxa la 5a edició de
l’exposició 1.000 i una Nineka

Caminada del Dia
Internacional de la Gent Gran

Presentació de la pel·lícula
‘Chavalas’ a la plaça
de Catalunya

1

s

t

d’11 a 14 hore
24 D’OCTUBRE DE

CORNELLÀ INFORMA / CULTURA / Pàgina 19

pallass

Tot
espera
Cornellà de llobregat
ELS PALLASSOS PARC DE CAN MERCADER
Cornellà
d’11 ade14llobregat
hores
TORNEN A CORNELLÀ,
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DE
2021
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D’OCTUBRE
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aDE
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24 D’OCTUBRE
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24 D’OCTUBRE
DE 2021
d’11 aESPAI
143 hores
ESPAI 1
ESPAI 2
PARC DE CAN MERCADER
TEMPUS FUGIT
PIENSA EN WILBUR Cornellà
FRÀGILde llobregat
Cornellà de llobregat
PARC DE CAN MERCADERESPAI 4
LA BANDA DEL OTRO
DATE UNA HUERTA
d’11 a 14 hores LA INAUGURACIÓ
24 D’OCTUBRE DE 2021
La situació de pandèmia de l’any passat va obligar a
suspendre la celebració del Festival Internacional de
Pallassos Memorial Charlie Rivel de Cornellà. Ara que
la situació sembla més estabilitzada i per no oblidar
que la nostra ciutat continua sent la capital mundial
del circ, s’organitzarà una festa, diumenge 24 d’octubre,
al parc de Can Mercader.
Es tracta d’una miniedició del programa “Tot esperant
pallassos”, que habitualment es porta a terme de manera
bianual, entremig del Festival. En aquest cas, la programació

Escenari de la plaça gran

Amfiteatre

11.30 h

11.30 h

Cia. Wilbur

Espai davant del bar
12.15 h

Cia. Maria Andrés

13 h

13 h

Cia. Infoncundibles

s’ha concentrat entorn del 24 d’octubre, entre
les 11 i les 14 hores. Evidentment, aquestes
actuacions respectaran les restriccions per a la
prevenció de la Covid-19 vigents. Caldrà portar la
mascareta i mantenir la distància de seguretat.
El parc de Can Mercader s’ha dividit en quatre
espais: l’escenari de la plaça gran, l’amfiteatre, l’espai
del davant del bar i la zona de dalt. També hi hauran
actuacions itinerants i tallers relacionats amb el món
del clown. Aquí trobareu tota l’agenda d’activitats:

Tot esperant
Cia. La Tête

Espai de dalt
12.15 h

Cia. Sonriexnarices

Cia. Las Kakofónikas

pallassos
DIUEMENGE
24 D’OCTUBRE

PARC DE CAN MERCADER

Tot esperant
Tot esperant
ACCÉS SANT ILDEFONS

WC

ESPAI 2

ESPAI 4

C DE CAN MERCAD
ER

AVINGUDA DEL PAR

WC

N
ESTACIÓ TREA
MINIATUR

WC

i

BAR

CARRETERA DE L’HOSPITALET

11 h a 14 h

LA MARTINGALA BAND

TALLERS
24 D’OCTUBRE
DE 2021
APICIRC + TALLER DE CIRC
d’11 a 14 hores
PARC DE CAN MERCADER
Cornellà de llobregat
11 h a 14 h

ESPAI 3
MERCAT
DE PAGÈS

pallassos

COMPLEX AQUÀTIC
I ESPORTIU CAN
MERCADER

PALAU CAN
MERCADER

ESPAI 1

ESPECTACLES
ITINERANTS

Cia. Pessic de Circ

esperant

at
R

Tot esperant
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CASTANYES
I CULTURA,
MOLTA CULTURA!
La tardor arriba a la ciutat. És temps de passejar
abrigats, menjar castanyes i de prendre begudes
calentes, però el fred es fa més suportable amb teatre,
música i exposicions. La ciutat ha preparat un ampli
ventall de propostes per gaudir d’aquesta tardor
amb la programació del Cornellà Escènica i amb les
exposicions a diferents espais de la ciutat.
L’agenda del Què Fer informa setmanalment de
les cites més importants, i si no us voleu perdre res
de l’agenda local, us podeu subscriure al butlletí del
Què Fer a Cornellà. També us podeu descarregar
l’APP gratuïta des d’aquest QR:

www.queferacornella.cat

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

KARAOKE ELUSIA

TEATRE
DISSABTE 16 D’OCTUBRE
KARAOKE ELUSIA
Sala Ramon Romagosa 20 h 5,25 €
L’Anita, el Sam i el Cristian lloguen una sala
de karaoke per celebrar la seva graduació
i recreen el darrer curs d’institut.

DIUMENGE 14
DE NOVEMBRE
A.K.A. (ALSO KNOWN AS)
Auditori Sant Ildefons
19 h 5,25 €
Carlos, adolescent i fill adoptiu,
es troba enmig d’una crisi
d’identitat personal.

EXPOSICIONS
FINS AL 7 DE NOVEMBRE
CAPUT AUT NAVIS.
A CARA O CREU
Museu Palau Mercader
72 peces de petit format expliquen com es
jugava des dels temps dels ibers i dels romans
fins a l’època medieval. També s’exposaran,
per primer cop, alguns jocs de taula que es
conserven al Museu Palau Mercader.

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.

FINS AL 12 DE DESEMBRE
PROCLAMACIÓ DE LA SEGONA
REPÚBLICA A CORNELLÀ
Museu Palau Mercader
Què va passar el 14 d’abril de 1931 a Cornellà?
És una mostra impulsada i produïda
per la Diputació de Barcelona.

EL KANKA

VERS PER ON. POESIA POP

MÚSICA

ACTIVITATS FAMILIARS

DISSABTE 16 D’OCTUBRE
L’ÒPERA ÉS MEDECINA, DE SIMFONOVA
L’Auditori 19 h 28 €
Un homenatge al sector mèdic amb un
recorregut per la història de l’òpera.

DISSABTE 17 D’OCTUBRE
MÚSICA DE CAMBRA:
TRIO MERAKI
L’Auditori 18 h 12 €
Concert de Blanca Albert (violí),
de Miquel Fuentes (cello) i del
cornellanenc Miquel Gusi (piano),
del Conservatori Superior del Liceu.

DIUMENGE 17 D’OCTUBRE
VERS PER ON. POESIA POP
Auditori Sant Ildefons 12 h 5,25 €
TEATRE / La Núria té un llibre de poemes
sense enquadernar sobre personatges
i records d’infantesa.

DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE
LAIKA
Sala Ramon Romagosa 12 h 5,25 €
TEATRE / La primera gossa astronauta inspira
un espectacle que explica la història dels
viatges a l’espai i també el relat d’un abús.

DISSABTE 23 D’OCTUBRE
EL KANKA, EN CONCERT
L’Auditori 20 h 36 €
El Kanka presenta el seu darrer treball.

DISSABTE 6 DE NOVEMBRE
BUHOS, TERÀPIA
COL·LECTIVA
L’Auditori 20 h 28 €
Una obra musical inèdita,
el primer espectacle per
a teatre de Buhos.

I PER PRACTICAR ESPORT A LA CIUTAT, ‘VINE A FER ESPORT SALUT’
El programa esportiu de l’Ajuntament de Cornellà “Vine a fer esport salut”
ha recuperat part de la seva normalitat aquest trimestre amb una nova
programació d’activitats que s’allargaran fins al 15 de desembre. La principal
novetat serà que, donada la situació d’inestabilitat pandèmica, en algunes
activitats caldrà fer inscripció per garantir el control d’aforaments.
Les propostes esportives organitzades durant aquest trimestre són Ànim 10,
Passos a mils (a Can Mercader i als barris Riera, Gavarra i Sant Ildefons), Primal
Instinct, Entrenament de Corresolidaris i Masterclass saludable a Can Mercader.
El projecte “Vine a fer esport salut” ofereix més de 200 activitats cada
trimestre, que busquen fomentar la pràctica esportiva amb una oferta
variada per a tots els col·lectius i utilitzar l’activitat física com a eina de
millora de la relació social i educativa, amb propostes en tots els barris
de la ciutat, com a mínim, un cop a la setmana.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
DEPARTAMENT D’ESPORTS
93 377 02 12 (Ext.: 1797)
vroldanv@aj-cornella.cat
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vistos per a cadascuna de les seccions per l’article 35
del Reglament especial regulador del protocol, honors,
distincions i premis de Cornellà de Llobregat.
Article 3.- Termini i presentació de candidatures:

EDICTE: Vist el Reglament Especial regulador del protocol, honors, distincions i premis de Cornellà de Llobregat
i atès que en el Títol Tercer de l’ esmentat Reglament es
regulen els Premis Ciutat de Cornellà de Llobregat, en les
seves diferents seccions, que podrà convocar l’Ajuntament amb la periodicitat que consideri convenient pel
seu atorgament a favor de persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, com a
reconeixement exprés per a la seva contribució a la salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d’una
trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia, pel qual es proposa la convocatòria
i bases reguladores per la celebració d’una nova edició
dels Premis Ciutat de Cornellà a l’any 2022.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de
la Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions
efectuades per acord Plenari de data 2 de juliol de 2019,
publicat al BOPB de 18 de juliol de 2019.
El President de la Comissió Informativa de Presidència i
Economia, a proposta de la Tinenta d’alcalde de Presidència, una vegada dictaminat per la Comissió, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció del següents:
ACORDS:
Primer.- Convocar els Premis Ciutat de Cornellà de Llobregat 2022, a títol individual i títol col·lectiu, en les seccions següents:
a) Premi Ciutat de Cornellà de Llobregat d’humanitats:
Aquest premi s’atorgarà a aquelles persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que
des dels camps de les lletres, les arts, les ciències socials, la
filosofia, la investigació científica ii altres disciplines humanístiques hagin aportat els seus coneixements i, en general,
la seva obra, en benefici de la societat cornellanenca.
b) Premi Ciutat de Cornellà de Llobregat d’acció cívica:
Aquest premi s’atorgarà aquelles persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, la
iniciativa solidària de les quals hagi contribuït a una millor
convivència i una major benestar dels homes i dones de
la ciutat de Cornellà de Llobregat.
c) Premi Ciutat de Cornellà de Llobregat d’economia:
Aquest premi s’atorgarà a aquelles persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que hagin impulsat una iniciativa econòmica o un
projecte empresarial que hagi contribuït al desenvolupament i prosperitat de la nostra ciutat.
d) Premi d’honor Ciutat de Cornellà de Llobregat:
Aquest premi s’atorgarà a aquelles persones, físiques
o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat de forma molt rellevant en
qualsevol activitat social o professional, dintre del terme
municipal de Cornellà de Llobregat.
e) Premi especial Ciutat de Cornellà de Llobregat:
Aquest premi s’atorgarà a aquelles persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, que hagin destacat en qualsevol part del món, per la
seva contribució a la defensa dels drets humans i les llibertats, a la defensa del medi ambient, de la solidaritat, de
la pau i del progrés dels ciutadans i ciutadanes del món.
Segon.- Aprovar les Bases Reguladores de la Convocatòria dels Premis Ciutat de Cornellà de Llobregat 2022;
que consta com annex I a aquest acord i que a continuació es detalla:
“BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS
PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 2022
Article 1.- Objecte:
Aquestes bases tenen per objecte regular la convocatòria
dels Premis Ciutat de Cornellà de Llobregat 2022, amb
caràcter individual i col.lectiu, en les seccions següents:
- Premi Ciutat de Cornellà de Llobregat d’humanitats.
- Premi Ciutat de Cornellà de Llobregat d’acció cívica.
- Premi Ciutat de Cornellà de Llobregat d’economia.
- Premi d’honor Ciutat de Cornellà de Llobregat.
- Premi especial Ciutat de Cornellà de Llobregat.
Article 2.- Beneficiaris:
Podran ser beneficiaris dels Premis que es regulen en
aquestes bases, les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat que hagin
destacat durant l’any 2019-2022 per la seva contribució
als valors de la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o hagin tingut una trajectòria exemplar
que hagi incidit en aquests camps, en els supòsits pre-

Les candidatures podran presentar-se en els termes
previstos per l’article 39 del Reglament municipal abans
esmentat, en el Registre General de l’Ajuntament,
durant un període de vint dies, a partir del dia 1 del mes
següent a la publicació d’aquestes Bases en el Butlletí
d’informació municipal “Cornellà Informa”
Article 4.- Comissió de Propostes:
Als efectes previstos en l’article 42 del Reglament citat
abans, la Comissió de Propostes estarà integrada per les
persones següents:
Broto Pérez, Sònia | Culillas Jalencas, Joan Miquel | Fernández Trabal, Joan | Herrero Hernández, Lorena | Rubio Bretones, Javier | Deghilage, Beatrice | Mestre Cabistany, Oscar
| Montserrat Martínez, Ramón | Muñiz Rodríguez, Imma |
Termens López, Enric | Santos Haba, José | Leyva Grasa,
Dolors, que actuarà com a representant de la Comissió de
Propostes davant el Jurat | Ylla-Català Passola, Mireia
Article 5.- Jurat:
El Jurat, la missió del qual serà examinar les candidatures
elevades per la Comissió de Propostes i decidir les persones guardonades, o, en el seu cas, la declaració dels
premis com a deserts, estarà integrat, d’acord amb l’article
40 del Reglament esmentat, per les persones següents:
President: Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, o regidor/a en que delegui.
Vocals:
a) En representació dels Grups Polítics Municipals:
Sra. Emília Briones Matamales, portaveu del grup municipal
del PSC. | Sra. Raquel Albiol i Gilabert, portaveu del
grup municipal d’ERC. | Sr. Daniel Martínez Rodríguez,
portaveu del grup municipal de C’S | Sra. Elisabeth García
Petit, portaveu del grup municipal Podemos. | Sr. Claudio
Carmona Vargas, portaveu del grup municipal d’En ComúMovem Cornellà (EC-MC)
b) En representació de la ciutadania:
Sr. Joaquín Chica Jiménez | Sr. Bartolomé Jiménez
Cazorla | Sra. Elisa Rubio Moraga | Sra. Julia Relancio
Borao | Sr. José Lora Pérez
Secretària: Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretària
General de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.
Article 6.- Lliurament dels premis:
L’acte de lliurament dels premis, que consistiran en una
peça artística i un diploma acreditatiu, tindrà lloc en acte
solemne, el dia 29 d’abril de 2022, a l’Auditori de Cornellà.
Article 7.- Disposicions complementàries:
Per a tot allò no previst en aquestes bases, s’estarà al
que disposen els articles 34 al 42 del Reglament especial regulador del protocol, honors, distincions i premis de
Cornellà de Llobregat.
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de transparència, mitjançant la seva
publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que
disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a
la Informació i Bon Govern de Catalunya.
Quart.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí d’Informació Municipal “Cornellà Informa” als efectes
de presentació de candidatures, d’acord amb l’article 41
del Reglament especial regulador del protocol, honors,
distincions i premis de Cornellà de Llobregat.
El termini per presentar candidatures serà de l’1 al 20 de
novembre de 2021.
EDICTE: Es fa públic, d’acord amb allò que estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals,
que han esdevingut aprovats definitivament els projectes
d’obres que a continuació es detallen:
PROJECTE PER LA RENATURALITZACIÓ I L´AMPLIACIÓ DE LA VORERA NORD A L´AVINGUDA REPÚBLICA
ARGENTINA, TRAM ENTRE MOSSÉN ANDREU I AV. SANT
ILDEFONS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
PROJECTE OBRES DE PACIFICACIÓ DEL CARRER
BONESTAR ENTRE C/FLORIDA I C/ANOIA
Aprovats inicialment pel Ple Municipal d’aquest Ajuntament
en sessió de data 28 de juliol de 2021, l’anunci del qual es
va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 5
d’agost de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8473 de data 5 d’agost de 2021,
exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest
Ajuntament des del 30 de juliol al 9 de setembre, sense que
s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en el període comprès entre el 30 de juliol i el 16 de setembre de 2021,

havent estat aprovats definitivament de forma automàtica
en data 17 de setembre de 2021, en conformitat amb les
previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat.
Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa,
es podrà interposar directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu,
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del següent dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en
la forma i amb els requisits exigits en la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes a comptar des de la data indicada.
Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol
altre recurs que es cregui convenient.
Cornellà de Llobregat, 17 de setembre de 2021
EDICTE: La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 17 de
setembre de 2021 va acordar entre d’altres, aprovar inicialment els projectes d’obres següents:
1.- “Obres d’ampliació i millora de la vorera sud-oest del
carrer Campfaso, entre la Plaça Galícia i el carrer Mossèn
Andreu a Cornellà de Llobregat” amb un pressupost estimat de 86.984,45€ (IVA no inclòs) i 105.251,18€ (IVA inclòs).
2.- “Obres ordinàries de reforma per la millora de la
zona d’aparcament situat al carrer Martinet, cantonada
Avinguda Porta Diagonal de Cornellà de Llobregat” amb
un pressupost estimat de 144.454,79€ (IVA no inclòs) i
174.790,30€ (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 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, 20 de setembre de 2021.

ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de data
10 de setembre de 2021, ha acordat aprovar les Bases
Particulars que regulen la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter educatiu i de millora de
patis i d’altres espais escolars, que tinguin com a objectiu promoure i potenciar projectes pels cursos escolars
2021/2022 i 2022/2023 de les Associacions de Mares
i Pares d’alumnes de les Escoles Públiques i Centres
Concertats d’Infantil i Primària, Instituts Públics, EMEE
Virolai i de l’Escola Municipal de Música de Cornellà de
Llobregat, que suposin una millora de la participació
de les mares i els pares en la comunitat educativa.
Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals a
comptar des del següent a la publicació de l’extracte de
la convocatòria al DOCG, del curs corresponent.
Documentació:
Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria de subvencions, es poden consultar/obtenir
a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat .
També es troben a disposició dels interessats al
Departament de Procediments, Pl. Església, s/n 1a
Planta. Telèfon: 93.377.02.12.
ANUNCI: La Junta de Govern Local, en sessió de
data 10 de setembre de 2021, ha acordat aprovar les
Bases Particulars que regulen la convocatòria per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a projectes de caràcter educatiu, que
tinguin com a objectiu promoure i potenciar projectes
pel curs escolar 2021/2022 y 2022/2023 de les Escoles
Públiques d’Infantil i Primària, dels Instituts Públics, del
Centre de Formació d’Adults i de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat, que suposin una millora
en la qualitat de l’educació i de la formació permanent.
Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals a comptar des del següent a la publicació de
l’extracte de la convocatòria al DOCG.
Documentació:
Les bases particulars reguladores d’aquesta convocatòria de subvencions, es poden consultar/obtenir
a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: http://www.cornella.cat
També es troben a disposició dels interessats al
Departament de Procediments, Pl. Església, s/n 1a
Planta. Telèfon: 93.377.02.12.
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LES BIBLIOTEQUES OBREN
EN HORARI DE TARDOR
I PLENES D’ACTIVITATS
Les tres biblioteques de Cornellà
tornen a estar a ple rendiment
i en horari de tardor des del 16
de setembre. I amb elles, també
tornen les activitats i els programes
habituals amb restriccions
i mantenint les mesures de
seguretat per la Covid-19.
Els clubs de lectura a cada
biblioteca de la nostra ciutat són
algunes de les ofertes per al públic
adult, perquè cada cornellanenc i
cada cornellanenca tinguin ben a
prop la possibilitat de parlar de llibres,
d’autors i d’històries sorprenents.
Cadascun dels tres equipaments
ofereix una proposta diferent:

BIBLIOTECA MARTA MATA:
CÒCTEL DE LECTURES
2/11 i 30/11
Conductora: Montserrat Galícia

BIBLIOTECA CENTRAL:
AL VOSTRE GUST
10/11 i 15/12
Conductora: Ester Bueno

BIBLIOTECA CENTRAL
BIBLIOTECA
SANT ILDEFONS:
LA SAL DE LA VIDA

MATINS: de dimecres a dissabte,
de 10 a 14 h | TARDES: de dilluns
a divendres, de 15.30 a 20.30 h

BIBLIOTECA MARTA
MATA I BIBLIOTECA
SANT ILDEFONS

18/11 i 16/12
Conductora: Ester Bueno
Podeu consultar tota
l’agenda d’activitats a
biblioteques.cornella.cat

MATINS: dimarts i dissabte,
de 10 a 14 h | TARDES: de dilluns
a divendres, de 15.30 a 20.30 h

RÀDIO CORNELLÀ ENCETA
LA SEVA TEMPORADA 40
L’emissora municipal ha començat la seva quarantena
temporada aquest mes d’octubre amb una trentena
de programes que omplen la graella dels vespres i dels
caps de setmana. Una vuitantena de col·laboradors i
col·laboradores es posaran davant dels micròfons per
omplir de cultura, de música i d’entreteniment les ones de
la 104.6 FM. Aquesta temporada, alguns programes renoven
els seus equips i d’altres, han reformulat els seus programes
canviant de nom. També hi ha una nova incorporació:
“TecnomaniàTICs”, un programa sobre noves tecnologies.
Ràdio Cornellà és un mitjà de comunicació de
proximitat que ha esdevingut especialment important
des de l’inici de la pandèmia per la seva implicació
en la informació de proximitat. La ràdio també ha
renovat el seu web i ara disposa d’un disseny més
responsiu i fàcil de compartir a les xarxes socials.

Els locutors i les locutores de Ràdio Cornellà.

www.radiocornella.cat
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ELISABET GARCÍA
Grup Municipal
de Podemos

ISMAEL CIURANA
Grup Municipal
de C’s

RIBERA-SALINAS: LUCHAS VECINALES
PARA PROTEGER EL TERRITORIO
CIUTADANS ES POLÍTICA ÚTIL
Recientemente se ha anunciado el aplazamiento de la
inversión prevista para la ampliación del aeropuerto del Prat.
Son muchos los factores e intereses que han intervenido en
este aplazamiento, pero desde Podemos queremos destacar
especialmente dos. El más importante, la lucha organizada de
colectivos y entidades para presionar a los poderes políticos
para que actúen con inmediatez. En segundo, las actuaciones
políticas comprometidas con la defensa del medio ambiente
y la lucha contra la especulación, en las que nuestro partido
sigue poniendo su granito de arena día a día.
El aeropuerto nos toca muy cerca a los habitantes de
Cornellá. Sin embargo, tenemos planes urbanísticos de gran
calado que amenazan directamente los espacios naturales y
agrícolas de nuestro municipio. Nos referimos al plan RiberaSalinas, que pretende desde hace más de 10 años construir
más de 2400 pisos nuevos al costado del río Llobregat.
El Ayuntamiento pretende justificar este plan urbanístico,
que tiene sus orígenes antes de que las peores consecuencias
de la crisis inmobiliaria devastaran nuestro país, basándose en
dos argumentos: uno es la demanda de vivienda social y otro
es la necesidad de re-naturalizar la ciudad. Pues bien, el plan
Ribera-Salinas no cumple ni una cosa, ni la otra.
En primer lugar, los pisos que se pretenden construir
no pueden ser calificados de sociales en ningún caso. La
inmensa mayoría de ellos, a pesar de ser de protección oficial,
tendrán unos precios tan altos que impedirán el acceso a ellos
a los vecinos que más necesitan una vivienda, por ejemplo
los más jóvenes. Además, se construirán muchos más pisos
para la venta libre a precio de mercado que en Régimen
Especial (apenas un 6% del total).
En segundo lugar, destruir un espacio natural no puede
enmarcarse dentro de ningún proyecto de re-naturalización
de Cornellá. Son muchos los motivos por los que oponerse
a la destrucción de este espacio, desde la destrucción de
la biodiversidad, los peligros derivados de construir en una
zona inundable, y la pérdida de opciones de uso alternativo a
estos terrenos como la agricultura de proximidad. Todos estos
frentes serán indispensables para poder hacer frente a la crisis
climática en la que nos encontramos ya inmersos.
Pero hay esperanza. La ampliación del aeropuerto
tendrá que esperar. Desde hace ya meses, varias vecinas y
vecinos vienen organizándose para plantar cara a este plan
urbanístico. Desde Podemos queremos hacer un llamamiento
a todos los barrios de Cornellá a implicarse en la lucha contra
los planes especulativos promovidos por el Ayuntamiento
y a defender las últimas zonas verdes de nuestro municipio.
Podemos parar el Ribera-Salinas.
¡Recuerda que puedes pasarte por nuestra sede en la calle
Mossèn Andreu 21 para cualquier consulta o aportación!

En el primer pleno del nuevo curso político, desde el Grupo
Municipal de Ciutadans hemos continuado haciendo política
útil para nuestros vecinos.
La primera propuesta fue aprobada por el resto de los
partidos políticos a excepción de Podemos, en la cual,
solicitábamos mejorar la información al ciudadano mediante
códigos QR en los edificios municipales y alrededores del
patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad. Los códigos
QR presentan ventajas a los medios tradicionales como
paneles y folletos, entre otras permite la actualización de la
información y su formato puede ser accesible para personas
con alguna discapacidad.
Para Ciutadans, hacer política útil es trabajar y proponer
en los plenos aquello que sea una mejora para nuestra
ciudad y para sus vecinos, propuestas que den calidad de
vida y en muchos casos, soluciones a los problemas de los
cornellanenses.
Es por eso, por lo que nuestra segunda moción, instaba
al equipo de gobierno a la creación de una tarjeta de
movilidad reducida temporal y ampliar la reserva de espacios
habilitados. Una tarjeta temporal que solucionaría los
problemas que muchos de nuestros vecinos tienen al no
tener una discapacidad permanente y carecer de la tarjeta
correspondiente. Vecinos que, a causa de un accidente,
de una operación con largo periodo de recuperación,
enfermedades limitantes, ven su movilidad reducida
temporalmente y sufren los mismos problemas que aquellos
que la tienen con carácter permanente, pero con el gravamen
de la falta de adaptación. Esta moción, rechazada por todos
los grupos políticos, suponía un gran problema para su puesta
en marcha, además de “usurpar” competencias de entidades
supramunicipales. Instaurar esta tarjeta es mucho más
complicado, según algún partido, que montar una compañía
eléctrica local. Ver para creer.
También, mostramos nuestro apoyo y voto favorable a la
moción de Podemos que proponía un aumento importante de
plantado y replantado de árboles y arbustos en nuestra ciudad
para mejorar la calidad del aire, y, por lo tanto, de vida de los
cornellanenses; y por otro, a la condena a las agresiones y a la
violencia ejercida contra las personas del colectivo LGBTI.
En el apartado de ruegos y preguntas, solicitamos al equipo
de gobierno que reformule el nuevo sistema de recogida de
muebles y otros voluminosos. Este sistema, que pretende que
los vecinos dejen los muebles en sus porterías hasta que sean
recogidos por los servicios municipales, va en contra de la
integridad y seguridad de los propios vecinos.
Recordad que podéis contactar con el Grupo Municipal de
Ciutadans en el Despacho Municipal mediante cita previa, a
través del correo electrónico ciutadans@aj-cornella.cat y en
las redes sociales.
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CARLES ALEMANY
Grup Municipal
d’ERC-AM

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

EL NEGOCI DE LES ELÈCTRIQUES,
L’USUARI SEMPRE HI PERD

GOVERN QUE NO ESTÀ
A L’ALÇADA

En els darrers mesos hem vist com el preu de l’electricitat no
ha deixat d’augmentar, arribant a màxims històrics. L’increment
del rebut de la llum l’any 2021 serà aproximadament d’un
25% de mitjana respecte a l’any anterior.
El problema ve de lluny i té múltiples causes, però afecta
directament a milions de famílies, especialment a les més
vulnerables. Aquest fort increment de preu, en un context de
recessió econòmica, farà que moltes més famílies no puguin
assumir factures i que es trobin en risc de pobresa energètica.
Seran aleshores els ajuntaments qui hauran de destinar
majors recursos, intentant corregir allò que els poders públics
de l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació
del mercat elèctric.
I també afecta el teixit empresarial del país, que ha
d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea,
ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.
L’única política del Govern de Madrid, per pal·liar aquesta
crisi, ha estat la disminució de l’IVA del 21% al 10% i la suspensió
temporal de l’impost a la generació; mesures que només
serviran per reduir els ingressos de l’estat i augmentar el
marge de benefici que generen les elèctriques a partir d’un bé
essencial. Aquestes mesures són clarament insuficients, no
resoldran el problema, ni ajudaran a un canvi de model.
Som conscients de la dificultat per trobar solucions a
curt termini. Tenim clar que aquestes s’han de basar en una
major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic
concentrat en unes poques empreses a un model més
diversificat amb participació de la ciutadania, per exemple
mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals,
l’autoconsum basat en energies renovables i la participació
en petits projectes en forma de cooperatives energètiques,
així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada
territorialment de les energies renovables.
I en aquest sentit vam presentar una moció contra
l’increment de preus de l’electricitat i reclamant solucions.
Però el PSC va presentar una esmena a la totalitat, amb una
proposta gens rigorosa ni realista. Deixant entreveure que
els poders públics no poden fer-hi res i que tot queda en
mans de la voluntat de les grans empreses energètiques que
actuen amb una lògica de mercat oligopolístic, perpetuant
les portes giratòries i sense visió de protecció a l’usuari. Sent
conscients de la seva majoria absoluta i que la nostra moció
no prosperaria, ens vam abstenir, per almenys poder incidir en
alguns dels aspectes que reclamàvem.
Us emplacem a sumar-vos a la convocatòria Desconnecta
de les elèctriques!, contra l’increment del preu de la llum,
el 8 d’octubre i afegir-vos a l’apagada de 22 h a 22.30 h.
Cal buscar i adoptar solucions que abarateixin la llum
a mitjà i llarg termini, no només puntualment.

El món viu de canvis de gran abast i molt de fons; en un país,
Catalunya, que després de deu anys de mals governs es troba en
un mal moment. Les seves propostes, les propostes polítiques del
seu Govern, són clarament insuficients. I demanen a crits i amb
urgència una alternativa que, modestament, el Govern alternatiu
de Catalunya amb Salvador Illa al capdavant s’ofereix a liderar.
Quina és la foto social del nostre país? Tres dades, per
no avorrir. Un 26,3 % de la població de Catalunya està en
risc de pobresa, 1.993.100 persones; 105.300 llars no tenen
ingressos, informe de Càritas. I una tercera part dels infants
i adolescents estan en risc d’exclusió social. Tenim, també
un país socialment dividit. No dic fracturat, dic dividit!
I què proposen des de la Generalitat? Més del mateix.
Reincidir, en el mateix esquema dels darrers anys i
que està molt lluny del que Catalunya necessita.
On volen portar aquest país? A culminar la independència,
diuen. Plantegen l’autodeterminació i l’amnistia. És un objectiu,
dit amb tot el respecte, irreal, i jo crec que impossible d’assolir.
El més important i el més preocupant és que exclou la meitat
dels catalans, i que es governa per la meitat de Catalunya.
L’orientació del govern actual de Catalunya és irreal; les
polítiques, tímides; els instruments, inexistents i l’actitud són
clarament les d’un govern dividit, que no està a l’alçada del que
Catalunya necessita en aquest moment. El PSC és l’alternativa.
Nosaltres no tenim pressa per governar. Però Catalunya sí que
té pressa per no perdre ni el temps ni més oportunitats. Cal
un horitzó inclusiu per a tots els catalans i les catalanes. L’hem
de construir entre totes i tots, dialogant entre nosaltres des
del respecte i el contrast franc dels diferents plantejaments
polítics que hi ha a Catalunya. Calen unes polítiques creïbles,
que afrontin amb decisió els problemes de les societats. Calen
els instruments per portar-les a terme, com el pressupost, per
exemple, i la presència de representants de Catalunya als llocs
on es decideixen les coses. I cal una actitud d’autoexigència
que defugi el victimisme tan inoperant com auto justificatiu.
Amb franquesa, no veiem capacitat a l’actual govern,
de donar a Catalunya el que Catalunya demana en
aquest moment. El govern no està a l’alçada.
Des del PSC, a l’inici d’aquesta legislatura es van oferir
quatre pactes, des del primer moment, en matèria de
lluita contra la pandèmia, en matèria de fons europeus,
en matèria de renovació de càrrecs i en matèria de
pluralisme. Els reiterem avui. Fins ara, han estat rebutjats.
Des del PSC tenim clar que el futur de Catalunya serà,
afortunadament, ben diferent de com el dibuixa l’actual
Govern, donat que serà un futur de totes i tots els catalans.
Ja sabeu, ens podeu escriure a psc@aj-cornella.cat,
o ens veiem per la ciutat.
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CLAUDIO CARMONA
Grup Municipal d’En
Comú-Movem Cornellà

SENTIT COMUNITARI PER FER
UNA CIUTAT MILLOR
Els pròxims mesos Cornellà començarà a desplegar els
nous contenidors de recollida de residus amb canvis molt
significatius. Fa justament un any, l’octubre del 2020, es va
aprovar el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus, amb
els vots favorables de l’equip de govern (PSC i En Comú) i
d’ERC, i l’abstenció de la resta de grups municipals. Un Pla per
a impulsar els pròxims anys la reducció de residus al nostre
municipi així com la necessària millora la recollida selectiva,
aspecte on tenim el gran repte de passar del 32% actual de
recollida selectiva al 60% l’any 2030.
Els nous contenidors incorporaran una nova tecnologia
d’obertura amb identificació que ens ha de permetre reciclar
més i millor. Després de dècades i dècades de campanyes
informatives i pedagogia, cal anar més enllà. Les enquestes
diuen que el 90% de les persones reciclem, però la realitat ens
demostra que a Cornellà, a les quatre últimes “autòpsies” fetes a
contenidors de rebuig, el 87% del que llencem al rebuig hauria
d’anar a les fraccions de reciclatge. Aquest canvi de gestió és
el primer pas per anar cap a sistemes que incentivin les bones
pràctiques o penalitzin l’ús incorrecte.
La tecnologia ens facilitarà les coses, però no serà
suficient. Necessitem un compromís ciutadà i comunitari
per assolir els objectius fixats. Hem de ser conscients
que generar menys residus i reciclar més és cosa de tots i
totes. Durant els pròxims mesos tindran lloc moltes accions
informatives on és important que la ciutadania hi participi
i comparteixi les seves aportacions i neguits. Generar
residus i no reciclar comporta més contaminació, danys
mediambientals i indirectament afectació a la nostra salut.
Però també genera costos econòmics i aviat podria significar
també sancions als municipis que incompleixin els objectius
fixats. Des dels diferents departaments de l’Ajuntament s’hi
treballa per posar les coses fàcils a la ciutadania, per exemple
amb els tallers, recursos i acompanyament que es presten a
les dues Re-Parades (carrer Catalans i davant del Castell)
per a promoure la prevenció de residus.
Aquestes setmanes celebrem que s’han pogut reprendre
algunes activitats de les festes dels nostres barris. També aquest
nou curs 2021-22 reprèn certa normalitat en les activitats
extraescolars, de lleure educatiu, esportives i culturals. Sens
dubte una riquesa fonamental de la nostra comunitat, un teixit
associatiu que és un patrimoni intangible i incalculable per al
conjunt de la nostra ciutat i per a cadascun dels veïns i veïnes
que hi formen part. La primera fase de la pandèmia ens va
obligar a combatre la crisi sanitària, després l’esforç s’ha centrat
en la recuperació econòmica i ara urgeix tornar a impulsar tot el
nostre capital comunitari i cívic. Reforçar la convivència, gaudir
i enriquir-nos de la diversitat, diversificar les nostres amistats i
coneixements, dinamitzar els nostres barris i l’economia local…
per tot això, enfortim la comunitat!

SERVEIS
TRÀMITS EN LÍNIA
SEU ELECTRÒNICA
https://seuelectronica.cornella.cat/
TENS DUBTES
TRAMITANT?
TRUCA’NS!
935 955 093
BUSQUES UNA
FARMÀCIA DE GUÀRDIA
A CORNELLÀ?
Aquí la trobaràs!

ESCOLTA
LA TEVA RÀDIO
www.radiocornella.cat
@radiocornella

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

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

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

Descarrega l’APP
de Seguretat Ciutadana
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LA UNED-SÈNIOR
INAUGURA EL NOU CURS
Dimarts 19 d’octubre, a l’Auditori de Sant Ildefons,
a partir de les 18 h, es portarà a terme l’acte, que
comptarà amb una xerrada de Mari Carmen Romero,
catedràtica de secundària i presidenta de l’AMHDBLL.
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CASTANYADA 2021
Cornellà celebra la Castanyada el 31 d’octubre i diverses
entitats i associacions culturals de la ciutat organitzaran
activitats per commemorar aquesta tradició catalana.

LEVI DÍAZ A L’EUROJÚNIOR
El cantant cornellanenc representarà Espanya al
Festival de la Cançó d’Eurovisió Júnior. El certamen
està previst per al 19 de desembre, a París.

TALLER DE ROBÒTICA A
LA BIBLIOTECA CENTRAL
La Biblioteca Central organitza un taller de robòtica
anomenat “Robotix: missió a Mart”, que es portarà a
terme els dimarts 19 i 26 d’octubre. Les inscripcions cal
fer-les a través del web de les biblioteques municipals.

PASSATGE DEL TERROR
El 30 d’octubre, l’Associació de veïns del Padró
organitza el seu tradicional Passatge del Terror,
entorn de la celebració de Tots Sants.

AVUI FA… ANIVERSARI PATRICIA HIGHSMITH
L’ESPLAI MOWGLI CELEBRA EL
SEU CINQUANTÈ ANIVERSARI
Al llarg del mes de novembre, l’esplai Mowgli
commemorarà la seva primera meitat de segle amb
activitats diverses adreçades a totes les famílies.

“Crueltats quotidianes”, contes dramatitzats a
càrrec d’Inés McPherson. 21 d’octubre, a les 10 h,
a l’Auditori de Sant Ildefons.

RETRATS I PAISATGES
DE SANT ILDEFONS
Aquest és el nom de l’exposició urbana
itinerant realitzada per Alex Raventós.
La mostra està formada per 4 torretes
amb fotos i esbossos de l’artista que
recreen persones i edificis del barri.

Dissabte
16 d’octubre
20.00 h

Sala Ramon Romagosa
CORNELLÀ ESCENA

5,25 €

Diumenge
17 d’octubre
12.00 h

Auditori Sant Ildefons
CULTURA EN FAMÍLIA

5,25 €

Cia. Pentina el gat
Sala Beckett

Karaoke Elusia
Diumenge
7 de novembre
12.00 h

Sala Ramon Romagosa
CULTURA EN FAMÍLIA

5,25 €

Vers per on.
Poesia Pop
Diumenge
14 de novembre
19.00 h

Auditori Sant Ildefons
CORNELLÀ ESCENA

Edat recomanada:
A partir de 6 anys

5,25 €

Edat recomanada:
A partir de 6 anys

Cia. Xirriquiteula Teatre

Laika

Dissabte
20 de novembre
21.00 h

Sala Ramon Romagosa
CCORNELLÀ ESCENA

10,50 €

A.K.A.
(Also Kown As)
Diumenge
21 de novembre
12.00 h

Auditori Sant Ildefons
CULTURA EN FAMÍLIA

5,25 €

Albert Pla

¿Os acordáis?

Cia. LaBú Teatre

Alma

Edat recomanada:
A partir de 2 anys

VENDA ANTICIPADA: al web www.entradescornella.cat
VENDA PRESENCIAL: a partir d’una hora abans a
la taquilla de la sala
Aquesta programació està subjecta a canvis
segons la normativa vigent Covid-19

MÉS INFORMACIÓ: www.cornella.cat

www.cornella.cat

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

