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CORNELLÀ INFORMA / EDITORIAL 

Uno de nuestros objetivos como Gobierno Municipal 
siempre ha sido el de involucrar a la población de 
Cornellà en la educación y en la enseñanza de nuestros 
niños, niñas y jóvenes. De esta manera y haciendo 
nuestras las palabras del político estadounidense 
Benjamin Franklin: “dime y lo olvido, enséñame y lo 
recuerdo, involúcrame y lo aprendo”, llevamos tiempo 
estableciendo una red de unión entre colegios, 
institutos, familias, estudiantes y sociedad civil. 

Estamos en el ecuador de este curso, un curso 
que al igual que el pasado, sigue siendo complicado 
por toda la incertidumbre que acarrea la situación de 
pandemia. Pero una vez más, debemos agradecer la 
importante labor que está llevando a cabo el profesorado 
para seguir adelante con los objetivos educativos. 

El Ayuntamiento de Cornellà continúa apostando 
por la educación y por ese motivo, este año hemos 
ampliado un 15 % nuestra partida dedicada a la 
formación en todos los sentidos de la palabra. 
Además, como es habitual, seguiremos invirtiendo 
en la rehabilitación de los centros educativos, para 
que todas las aulas estén en buenas condiciones.

Queremos que asociaciones, entidades, colegios, 
familias, educadores, estudiantes… continuen apostando 
por este modelo educativo y sumar así sensibilidades a 
una red de conocimiento fundamental para construir 
nuestro proyecto de ciudad de manera colectiva.

Un dels nostres objectius com a Govern Municipal 
sempre ha estat involucrar la població de Cornellà 
en l'educació i en l'ensenyament dels nostres nens, 
nenes i joves. D'aquesta manera, i fent nostres les 
paraules del polític nord-americà Benjamin Franklin: 
“digues-m'ho i ho oblido, ensenya-m'ho i ho 
recordo, involucra-m'hi i ho aprenc”, fa temps que 
anem establint una xarxa d'unió entre col·legis, 
instituts, famílies, estudiants i societat civil.

Som a l'equador d'aquest curs, un curs que, igual 
que el passat, continua sent complicat per tota la 
incertesa que implica la situació de pandèmia. Però, 
una vegada més, hem d'agrair la important tasca 
que està duent a terme el professorat per continuar 
amb els objectius educatius.

L'Ajuntament de Cornellà continua apostant per 
l'educació i, per aquest motiu, enguany hem ampliat un 
15 % la nostra partida dedicada a la formació en tots els 
sentits de la paraula. A més, com és habitual, seguirem 
invertint en la rehabilitació dels centres educatius, 
perquè totes les aules estiguin en bones condicions.

Volem que associacions, entitats, col·legis, 
famílies, educadors, estudiants… continuïn apostant 
per aquest model educatiu i sumar així sensibilitats a 
una xarxa de coneixement fonamental per construir 
el nostre projecte de ciutat de manera col·lectiva.

L’alcalde
Antonio Balmón

L’EDUCACIÓ, OPORTUNITAT  
DE FUTUR PER A TOTHOM



L’EDUCACIÓ, UNA  
DE LES PRIORITATS  
DE LA POLÍTICA 
MUNICIPAL 

L’Ajuntament de Cornellà considera que l’educació és un 
dels eixos principals per impulsar la ciutat. Per aquesta 
raó, es porten a terme diferents iniciatives municipals 
per crear una xarxa transversal del coneixement que 
implica famílies, equips docents dels centres educatius 
i entitats del nostre municipi. Aquesta xarxa del 
coneixement està adreçada a qualsevol cornellanenc 
o cornellanenca, independentment de la seva edat. 
L’objectiu és garantir l’accés de la població a programes 
formatius i serveis municipals de suport a l’educació 
i a la formació en valors més enllà de l’horari lectiu.

En aquest sentit, i amb la voluntat d’ampliar aquesta 
xarxa municipal del coneixement, l’Ajuntament de Cornellà 
ha augmentat aquest any un 15% la partida destinada a 
educació, família i societat del coneixement (Citilab). En 
concret, són 4.519.495 euros que serviran per impulsar més 

activitats incloses en els programes Pla de l’Entorn, Educar 
per Créixer, Cornellà Aprèn, l'Escola d’Humanitats (un espai 
dedicat a l’aprofundiment i l'estimulació del pensament 
i de la cultura humanística de forma interdisciplinària), el 
Citilab, estudi assistit o el programa Dyned, per millorar 
les competències en llengua anglesa. A més, també es 
desenvolupen iniciatives concretes finançades per altres 
ens supramunicipals, com, per exemple, suport educatiu, 
el projecte Barris i Comunitats, dins del Pla Director de 
Sant Ildefons impulsat per la Diputació de Barcelona. 

Aquest any, una de les novetats educatives més 
destacades ha estat el trasllat de l’Escola Municipal de 
Música Roser Cabanas al recinte industrial de Can Bagaria. 
Aquest canvi d’ubicació no només ha ampliat el nombre 
d’aules de l’escola, sinó que també permet oferir més 
activitats culturals a l'entorn de l’educació musical. 

Els centres educatius adapten la 
jornada de portes obertes a les noves 
mesures de seguretat desplegades 
en el context de la pandèmia
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A mitjans d’any també s’espera la posada en marxa de les 
biblioteques d’Almeda i de Fontsanta-Fatjó, fet que oferirà 
més espais per a l'estudi i el coneixement a la ciutat. A més, 
es preveu el desenvolupament de l’Escola d’Humanitats 
en l’espai que ara ha quedat lliure al Centre Cívic Joan 
N. García-Nieto pel trasllat de l’escola de música. Aquest 
2022, el Citilab encara lluitarà contra la bretxa digital, 
amb activitats, tallers i programes formatius vinculats 
a les noves tecnologies i adreçats a totes les edats. 

En definitiva, l’Ajuntament de Cornellà, amb la  
implicació de tothom, especialment de les associacions 
del nostre municipi, pretén complementar la formació  
obligatòria de les aules i anar un pas més enllà, amb  
activitats complementàries vinculades a l’esperit  
dels estudiants, treballant la seva part emocional,  
ètica i de valors. 

En les següents pàgines del Cornellà 

Informa podreu veure un ampli 

reportatge sobre l’escenari educatiu 

i de coneixement de la ciutat davant 

la propera obertura del període de 

preinscripció als centres educatius.
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CITILAB: PROP DE  
15 ANYS D'INNOVACIÓ  
I EMPODERAMENT CIUTADÀ
L’Ajuntament de Cornellà destina 1.010.000 euros del 
seu pressupost al Citilab. Això són 10.000 euros més, 
en comparació amb l’any passat. D’aquesta manera, 
es podrà seguir donant suport als seus projectes 
formatius sobre noves tecnologies, entre els quals 
destaquen Edulab, formació en robòtica i en 
programació per a infants, SeniorLab, per acostar 
les xarxes socials a la gent gran, o les JamToday, 
la primera xarxa europea dedicada al disseny 
aplicat de jocs amb l'objectiu d'establir un eix de 
treball comú en la creació de jocs educatius. 
A més d’aquestes iniciatives concretes, el Citilab 
també posa a disposició de la ciutadania espais dotats 
d’ordinadors, equipament tecnològic i connexió 
a Internet per tirar endavant activitats i projectes 
locals, culturals, emprenedors, associatius, etc.



L’escola bressol acull nens i 
nenes des dels primers mesos 
fins als tres anys. És la primera 
etapa del sistema educatiu i 
el seu objectiu és potenciar el 
desenvolupament harmònic 
i global dels infants. Els equips 
de professionals de les escoles 
bressol acompanyen els infants 
en el seu creixement, observant, 
respectant i donant resposta als 
seus interessos i necessitats.

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

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

SERVEIS COMPLEMENTARIS
Enguany, l’Ajuntament continua 
oferint sessions virtuals dels 
Espais Nadó (adreçats a famílies 
amb fills i/o filles de 0 a 9 mesos). 
També de l'Espai Infantil (espai 
educatiu fins als 6 anys) i del 
Cercle de Tertúlies entorn de 
la criança per a famílies amb 
infants, conduïts per professionals 
especialitzats, i del CDIAP, que 
atén els infants amb dificultats 

en el seu desenvolupament o 
amb el risc de presentar-ne.

VUIT ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS
Cornellà compta amb 641 places 
educatives de 0 a 3 anys distribuïdes 
en vuit escoles bressol municipals. 
Aquests centres constitueixen un 
element molt important dins de 
la política social que desenvolupa 
l’Ajuntament de Cornellà. L'esta-
bliment d'una tarifació social en 
les quotes d'ensenyament pretén 
garantir l'accés a l'etapa educativa 
de 0-3 anys independentment de la 
situació econòmica de les famílies. 
Totes les escoles ofereixen servei 
de menjador i acollida matinal. 

Les entrades al centre es fan 
de manera esglaonada i s'han 
adequat els accessos a cada centre 
per augmentar la seguretat. 
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L'ESCOLA BRESSOL FOMENTA 
L'AUTONOMIA DELS MÉS PETITS

–DE 0 A 3 ANYS–
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ASSOCIACIONS DE 
FAMÍLIES D’ALUMNES 
Les AFA dels centres educatius de 
Cornellà treballen per donar suport 
als centres, organitzen celebracions 
culturals i de tradició i activitats 
extraescolars, i aporten idees i 
col·laboren en el Consell Escolar. 
La FAMPA ofereix suport a les AFA 
dels diferents centres educatius per 
facilitar-ne l'activitat i fomentar la 
participació associativa, i així obtenir 
conjuntament els majors beneficis 
per a tota la comunitat educativa. 
La participació de les famílies 
garanteix el desenvolupament d’una 
escola fonamentada en valors: 
democràcia, igualtat i solidaritat.

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

CONSELL D’INFANTS
Està format per 36 infants de 5è i de 6è de primària, representants  
de totes les escoles de la ciutat, que reflexionen, raonen,  
dialoguen i fan propostes sobre aspectes que formen 
part de la seva vida quotidiana, fent-se partícips de la 
transformació de la ciutat com a espai comú de  
convivència i de relació per a les persones. 

Un cop al mes, el Consell es continua reunint 
online per treballar valors com la participació, la 
tolerància, el civisme, la responsabilitat i el compromís. 
Aquest curs treballen els ODS de l’Agenda 2030.

LES FAMÍLIES  
TENEN UN PAPER 
FONAMENTAL

ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS

La Trepa
 Vicenç Llivina, 7  93 377 19 51

Linda Vista
 Bonavista, 66  93 375 35 01

La Baldufa
 Marfull, 6  93 376 05 38

Edelweiss
 Sorral del Riu, 1  93 377 37 08

Cel Blau
 Terra Alta, 11  93 475 23 83

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

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

Mag Maginet
 Plaça dels Almogàvers, 2 
 93 375 15 97

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

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

SERVEIS MUNICIPALS  
DE SUPORT A 
L’EDUCACIÓ 
INFANTIL

Espais Familiars i Espais 
Nadó Teresa Majem

 Roger de Llúria:  
plaça dels Almogàvers, 2 

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

Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç - CDIAP 

 Joan Fernández, s/n. 
 93 375 62 53

Espai Infantil i Tertúlies 
de Criança

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



Les escoles d’educació infantil  
i primària públiques de Cornellà  
treballen per la millora i l’optimit-
zació dels resultats acadèmics 
de l’alumnat i garanteixen una 
educació compromesa amb la 
ciutat, centrada en la transmissió 
de valors i en el treball per la 
sostenibilitat. Les escoles disposen 
d’equipaments i espais per impartir 
les àrees més especialitzades, com 
per exemple aules de música, 
d’idiomes, d’ordinadors i de ciències;  
gimnàs, pistes esportives i biblio-

teques. Disposen també de 
serveis de menjador i d'acollida, 
servei d’orientació psicopeda-
gògica, activitats extraescolars i 
casals en períodes de vacances. 

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

Cada centre, tenint en compte les 
seves particularitats organitzatives 
i pedagògiques, ha hagut d’ajus-
tar-se als criteris generals fixats pels 
respectius departaments de Salut 
i d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per tal de fer possible  
la presencialitat de l’alumnat a 
les aules, vetllant per l’equitat i 
garantint la qualitat educativa. 

Les famílies de Cornellà poden escollir qualsevol de les 21 escoles  
de la ciutat per preinscriure els seus fills i les seves filles  

perquè el municipi és zona única educativa

L'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA: 
SINÒNIM DE QUALITAT I EQUITAT  

AL NOSTRE MUNICIPI

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

Alexandre Galí
 Cirerer, 1-7  93 376 48 95 
  a8043334@xtec.cat
 www.escolaalexandregali.cat

Anselm Clavé
 Doctor Carulla, 1  93 377 43 43
  a8016380@xtec.cat
 https://agora.xtec.cat/ceip-
anselmclave-cornella

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESCOLES PÚBLIQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

MESURES SANITÀRIES PER 
GARANTIR LA SEGURETAT 
DE TOTHOM A L'ESCOLA

Preinscripció:
 Del 7 al 21 de març

Més informació: www.cornella.cat  
o http://gencat.cat/preinscripcio

Les Jornades de Portes Obertes 
es portaran a terme del 21 
de febrer al 5 de març. Cal 
contactar per telèfon o per correu 
electrònic amb cada escola 
per concertar la cita prèvia.

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

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

• Mesures de protecció i prevenció generals

• Distanciament físic

• Rentat de mans

• Ús de mascaretes

• Ventilació, neteja i desinfecció d’espais



L’educació secundària obligatòria, 
ESO, és una etapa que consta de 
quatre cursos, on es consolida 
la formació rebuda a primària. 
Pretén garantir la igualtat real 
d’oportunitats per desenvolupar 
les capacitats individuals, socials, 
intel·lectuals, artístiques, culturals 
i emocionals del jovent. 

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

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

ofereixen a l’alumnat matèries 
optatives com l’emprenedoria, 
segona llengua estrangera o cultura 
clàssica. El quart curs i darrer de 
l’etapa té un caràcter orientador i 
promou la continuïtat formativa de 
cada jove. Per això cada alumne/a 
tria un itinerari coherent amb els 
seus interessos i potencialitats. 
Quan l’alumnat arriba al darrer curs 
de l’ESO, pot aconseguir el graduat 
si ha assolit les competències i els 
objectius de l’etapa o bé un certificat 
d’escolarització, en cas contrari. 

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

A quart d’ESO l’alumnat ha 
de fer el projecte de recerca, 
preferentment en equip. L’objectiu 
del projecte és demostrar la 
capacitat d’autonomia i iniciativa  
en l’organització del treball 
individual i també de cooperació 
i col·laboració en el desenvolu-
pament d’un projecte en comú. 
D’aquesta manera, els joves tenen 
l’oportunitat de desenvolupar 
les competències bàsiques 
treballades al llarg de tota l’etapa. 

Cal destacar també el servei 
comunitari. Els centres poden 
triar dur-lo a terme a tercer o a 
quart d’ESO. L’objectiu és formar 
l’alumnat com a ciutadans i 
ciutadanes amb habilitats socials. 
Els correspon fer un mínim de 
deu hores de servei actiu a la 
comunitat, cosa que permetrà 
el seu desenvolupament tant 
des del vessant intel·lectual 
com des del vessant humà. 

Valorar-se un mateix i fomentar valors com el respecte,  
la tolerància i la solidaritat

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:  
APRENDRE A CRÉIXER

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

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

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

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

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

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

INSTITUTS PÚBLICS 
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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Preinscripció:
 Del 9 al 21 de març

Més informació: www.cornella.cat  
o http://gencat.cat/preinscripcio

Les sessions de portes obertes es 
faran del 21 de febrer al 8 de març. 

Us aconsellem que visiteu 
la pàgina web de cada un 
dels centres per conèixer la 
informació actualitzada. 

PORTES OBERTES DELS  
CENTRES CONCERTATS
Betània

 Bonavista, 37-39
  www.escolabetania.es

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

Infantil i Primària:
 Dissabte 5 de març 

 10.00 i 11.30 h
Llar d'Infants: 

 Dissabte 26 de març  10.30 h

El Pilar 
 Cristòfol Llargués, 18
  www.elpilar.cat

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

Visites presencials en 
grups reduïts:

 Dissabtes: 19 de febrer i 5 de març 
  8.00 a 13.30 h

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

 Cita prèvia:
 93 377 01 37 
  a8016628@xtec.cat

Educació Infantil:
 Dimecres 2 de març 

 17.30 i 18.15 h
Primària i Secundària: 

 Dimecres 2 de març 
 A partir de les 17.30 h

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

 93 376 19 49 
  samcpreinscripcions@ 
claretcornella.cat

Visita individual amb cita prèvia:
 Del 15 de gener al 4 de març

Jornada de portes obertes 
en grups reduïts:

 Dissabte 19 de febrer 
 De 10 a 13 h

Santa Eulàlia 
 Miranda, 50
 www.escolasantaeulalia.cat

 Cita prèvia:
 93 375 14 02 / 620 947 856
  portesobertes@
escolasantaeulalia.com

Visita personalitzada presencial 
i/o online amb cita prèvia:

 Del 21 de febrer al 4 de març



L'alumnat que ha obtingut el graduat en ESO  
té dues opcions per continuar la seva formació 
acadèmica: els cicles formatius de grau mitjà de la 
formació professional o bé el batxillerat, que té tres 
modalitats: ciència i tecnologia, humanitats  
i ciències socials, o arts.

Les tres modalitats es poden cursar a Cornellà: 
tots els instituts ofereixen les dues primeres, mentre 
que el Maria Aurèlia Capmany ofereix també la de 
batxillerat artístic i, a més, el Miquel Martí i Pol dona 
l’opció de fer el Batxibac (batxillerat en francès).

D’altra banda, al voltant d’un miler de joves 
escullen cada any alguna de les especialitats 
de la formació professional existents a Cornellà, 
cosa que els permetrà enfrontar-se amb recursos 
i capacitació professional al món laboral.

Tant els cicles de grau mitjà com el batxillerat es 
poden completar amb els cicles formatius de grau 
superior. Finalment, podran accedir a la universitat tant 
des del batxillerat com des d’un cicle de grau superior.

1 
ORIENTACIÓ PER TRIAR  
UN ITINERARI FORMATIU
Els tutors i tutores dels instituts orienten l’alumnat 
perquè decideixi allò més beneficiós per a ell en la tria 
de la continuïtat dels estudis, ja sigui amb l’elecció de  
la universitat o de cicles formatius de grau superior.  
Els i les joves també compten amb el Punt d’Informació a 
l’institut, que organitza xerrades específiques d’informació 
i orientació acadèmica a les diferents etapes educatives.

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

L'Oficina Jove també compta amb un servei 
d'assessoria d'orientació acadèmica. Per a més 
informació: cornellajove@aj-cornella.cat
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BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS:
LA PORTA AL TEU FUTUR

–A PARTIR DE 16 ANYS–

Cornellà té una de les ofertes de formació 
professionalitzadora més completes de la comarca, 
d’alta qualitat i amb un alt índex d’inserció laboral
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2 
CICLES FORMATIUS AMB PRÀCTIQUES 
A EMPRESES O FP DUAL
Els cicles formatius de grau mitjà i superior es poden 
cursar als instituts Esteve Terradas i Illa i Miquel Martí 
i Pol, on també trobareu la FP dual, un model de 
formació que augmenta la col·laboració entre els 
centres educatius i les empreses en el procés formatiu 
dels alumnes: així compatibilitzen la seva capacitació 
a l’institut amb la inserció en entorns laborals reals. 
Quan acaba l’ESO, l’alumne pot accedir a cicles 
formatius de grau mitjà. Qui supera aquest cicle 
obté el títol de tècnic/a i pot fer la preinscripció per 
a cicles formatius de grau superior. Finalitzat el grau 
superior, l’alumnat obté un títol de tècnic/a superior 
que facilita la inserció en el món laboral, el reciclatge 
o la promoció interna per a aquelles persones que, 
tot i ser treballadores en actiu, opten per millorar la 
seva ocupabilitat obtenint una titulació reglada.

Cicles de grau mitjà
Instal·lacions elèctriques i automàtiques, 
fusteria i moble, cures auxiliars d’infermeria, 
farmàcia i parafarmàcia (Miquel Martí i Pol). 
Electromecànica de vehicles automòbils, gestió 
administrativa, manteniment electromecànic, 
mecanització, preimpressió digital, sistemes 
microinformàtics i xarxes (Esteve Terradas i Illa).

Cicles de grau superior
Sistemes electrotècnics i automatitzats, disseny i 
moblament (construccions efímeres i decorats), 
anatomia patològica i citodiagnòstic, laboratori 
clínic i biomèdic, química i salut ambiental (Miquel 
Martí i Pol). Administració i finances, assistència a la 
direcció, administració de sistemes informàtics en 
xarxa (orientat a ciberseguretat), desenvolupament 
d’aplicacions multiplataforma, desenvolupament 
d’aplicacions web, disseny i edició de publicacions 
impreses i multimèdia, mecatrònica industrial, 
programació de la producció en fabricació 
mecànica, gestió de l'aigua (Esteve Terradas i Illa). 

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

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

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

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

Els instituts que cursen formació professional 
també ofereixen cursos d'iniciació professional 
per a nois i noies que no han obtingut el graduat 
en educació secundària. Són els cursos de 
Formació i Aprenentatge Professional (FIAP).
 
Formació i Aprenentatge Professional (FIAP)
Especialitats d’auxiliar de jardineria, auxiliar 
de manteniment i muntatges d’instal·lacions 
elèctriques d’aigua i gas (Institut Esteve Terradas) 
i auxiliar de fusteria (Institut Miquel Martí i Pol).

Preinscripcions: 

Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional  Del 20 al 26 d’abril

Cicles de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny  Del 17 al 23 de maig

Més informació: www.cornella.cat o http://gencat.cat/preinscripcio
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UNA FORMACIÓ INTEGRAL 
ADAPTADA A CADA ALUMNE

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

Se segueix el currículum 
ordinari establert pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya adaptat a les 
necessitats de l’alumnat. L’equip 
de professionals és multidisciplinar: 
mestres, pedagogs, psicòlegs, 
logopedes i fisioterapeuta. 
El centre ofereix als alumnes 

diferents activitats com 
piscina, teràpies amb cavalls, 
teràpia amb gossos, música i 
musicoteràpia, així com excursions, 
colònies i visites culturals.

La tasca educativa de l’escola 
és aconseguir, per sobre de tot, 
que els alumnes se sentin bé, 
siguin feliços i es trobin en un 
entorn acollidor on puguin prendre 
consciència de les emocions 
pròpies i alienes, i desenvolupar  
la capacitat de regular-les.

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

ESCOLA MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL VIROLAI

 Mossèn Andreu, 64, bis
 93 376 31 59
 a8032270@xtec.cat
  https://educaciodigital.cat/ 
escolavirolai-cornella/

Portes obertes: 
 2 i 3 de març (amb cita prèvia)

Consulteu www.cornella.cat o 
www.gencat.cat/preinscripcio

–EDUCACIÓ ESPECIAL–

Cornellà també disposa en la seva oferta 
formativa de recursos per als escolars  
que requereixen atenció especial

JORNADA DE PORTES OBERTES
 2 i 3 de març  17.00 h
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L'ESCOLA DE MÚSICA ESTRENA 
INSTAL·LACIONS A CAN BAGARIA

Aquest curs l’Escola de Música Roser Cabanas fa un 
salt qualitatiu molt important amb el trasllat de les 
seves dependències a Can Bagaria (ctra. d’Esplugues, 
173, al costat de la parada del Tram El Pedró). Amb una 
inversió de prop de 4 milions d’euros, l’objectiu del 
consistori és impulsar l’educació musical com a part 
important de la formació i el creixement personal.

La nova escola és un equipament modern i 
funcional amb més de 1.400 metres quadrats distribuïts 
en dues plantes. En total, s’han creat 30 aules de 
música (8 més que actualment) i l’edifici també compta 
amb biblioteca, aula d’informàtica i altres serveis com 
ara consergeria, sales de magatzem, etc. Així mateix, 
donada l’àmplia zona exterior al voltant de l’escola, es 
preveu fer activitats relacionades amb la música.

Actualment l’EMM de Cornellà té 400 alumnes 
repartits en els diferents instruments de l’escola  
(violí, viola, violoncel, flauta travessera, saxofon, piano, 
guitarra clàssica, guitarra elèctrica, oboè, cant, clarinet 
i bateria) i cursant llenguatge musical en alguna de les 
seves línies: cicle inicial, primer cicle, segon cicle, joves 
o adults. L’escola dona cabuda a qualsevol ciutadà o 
ciutadana que vulgui apropar-se al món de la música 
tant a nivell professional com a nivell lúdic. Aquest 
curs, l’escola comença a tornar a la “normalitat” post 
Covid amb l’inici de les classes de tots els conjunts 
instrumentals i vocals de l’escola. També començarà  
a dur a terme col·laboracions i concerts de forma 
gradual i controlada per la ciutat.

–ESCOLA DE MÚSICA–

  Ctra. d’Esplugues, 173 
  93 376 32 11
 emusica@aj-cornella.cat
 emusicacornella.wix.com/emmrosercabanas

Preinscripció:  Durant el mes de maig

JORNADA DE PORTES OBERTES
 Dimarts 3 i dimecres 4 de maig
  De 18.00 a 18.30 h i de 18.45 a 19.15 h 
(amb cita prèvia via correu-e o telèfon)

ESCOLA 
MUNICIPAL  
DE MÚSICA  
ROSER CABANAS Ct
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El Pedró



L’EOI, LA MANERA MÉS OFICIAL 
D'APRENDRE IDIOMES

ELS ESTUDIS QUE S’HI PODEN CURSAR 
S'hi pot apendre anglès, francès, alemany i japonès en 
tres modalitats diferents:

•  Ensenyaments ordinaris d’anglès, francès i alemany: 
són cursos amb una càrrega horària i de feina 
importants i condueixen a les titulacions oficials 
(A2, B1, B2 i C1). Els estudis d'aquests tres idiomes 
s'imparteixen en format anual, de setembre a juny. 
La majoria de cursos són presencials, però també 
s'ofereixen cursos en modalitat semipresencial  
(un únic dia de classe + feina telemàtica a distància).

•  Ensenyaments especials d’introducció, actualització 
i perfeccionament d’anglès, francès, alemany i 
japonès: de durada variable (d’un o dos semestres 
i de dues o tres hores setmanals), són en general 
cursos més fàcils de compaginar amb la feina o la 
vida privada (pels seus horaris i la seva càrrega de 
feina, que sol ser més lleugera). 

•  L’Escola d’Estiu: Durant el mes de juliol s’ofereixen 
cursos intensius d’entre 30 i 60 hores d’anglès, 
francès, alemany i japonès.

COM ACCEDIR-HI
Per als cursos ordinaris es fa un sorteig de places entre 
els preinscrits a través del formulari telemàtic unificat per 
a tot Catalunya que trobareu al web de qualsevol EOI a 
finals d’agost o principis de setembre. Aquest procés no 
es repeteix fins al setembre següent (per tant, només es 
pot accedir a aquest tipus de formació a l'inici de curs).

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

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

Per a qualsevol curs (excepte els cursos inicials), 
cal acreditar el nivell que es té de l’idioma de manera 
documental o bé fer una prova de nivell.

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

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

Consulteu el web www.eoicornella.cat 

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

JORNADA DE PORTES OBERTES
 Dimarts 26 d'abril  18.30 h 
 Dijous 28 d'abril  19.00 h (online)

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) és l’escola pública d’ensenyament de llengües que expedeix  
les úniques titulacions oficials de l’Estat espanyol i reconegudes internacionalment.
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UNED SÈNIOR/
UNIVERSITAT DE 
LA GENT GRAN: 
CONTINUAR 
APRENENT

UNED: 
EDUCACIÓ A 
DISTÀNCIA

La UNED Sènior/Universitat de la Gent Gran ha complert ja 15 anys 
des de la seva implantació. És un projecte que vol posar a l'abast 
dels ciutadans i ciutadanes de Cornellà i de la seva comarca, un 
gran ventall de cursos formatius, a l’abast de tothom i pel que ja 
han passat al voltant de 300 persones. També vol ser un espai de 
trobada per a tots aquells que volen continuar aprenent i creixent 
tant des d'un punt de vista personal com a col·lectiu.

És obert a totes aquelles persones que tinguin la voluntat de 
continuar aprenent, amb independència de la seva formació prèvia. 
És important saber que no es fan exàmens. Tot l’alumnat, en acabar, 
rep un diploma d’assistència i participació. 

Pot accedir-hi tothom que tingui a partir de 50 anys. La 
programació es reparteix en dos quadrimestres, on els alumnes 
poden augmentar els seus coneixements, entre d’altres, en Anglès, 
Filosofia, Història del Teatre, Literatura, Música, Antropologia, 
Art, Autoestima, Alimentació equilibrada, Els tresors naturals de 
Catalunya, Història, i més, un total d’onze cursos.

Les classes són els dimarts i dijous de 18 a 20 hores. 
A totes les aules es compleixen estrictament  

les mesures sanitàries. 

A Cornellà comptem, des de l’any 1993, 
amb una extensió de la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància (UNED), des d’on 
actualment es pot fer el Curs d’Accés a la 
Universitat per a majors de 25 i 45 anys, 
adreçat a aquelles persones que, per raons 
laborals o de residència, no poden assistir 
de manera regular a classe. Aquestes 
persones podran accedir a la Universitat 
mitjançant la superació de la prova 
específica que convoca la UNED.

Els alumnes poden seguir els cursos 
des de casa seva, però també compten 
amb els recursos i el suport necessari 
als punts de reforç. Cada setmana, els 
alumnes poden mantenir una tutoria amb 
els seus professors, una trobada personal 
on exposar els dubtes que hagin sorgit o 
demanar bibliografia sobre les matèries. 
A més, a l’extensió de la UNED els alumnes 
tenen accés a recursos informàtics i a les 
noves tecnologies, que poden fer servir per 
recopilar informació per tal de poder seguir 
el curs i aconseguir la titulació desitjada.

–FORMACIÓ CONTINUADA–

UNED I UNED SÈNIOR/UGG
 Centre Cultural Joan N. García-Nieto  
Mossèn Andreu, 13-19, 3a planta

 93 376 70 11

 info@cornella.uned.es
 www.cornella.cat 
  www.unedbarcelona.es
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–FORMACIÓ CONTINUADA–

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS: 
UNA OPORTUNITAT PER MILLORAR 
LES PERSPECTIVES DE FUTUR

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

QUÈ FEM?
•  Ensenyaments inicials i bàsics: 

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

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

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

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

CFA CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT

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

Preinscripció/matriculació:  
pendent de les dates definitives

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

EDICTE: El Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 
22 de desembre de 2021 va acordar, entre d’altres, 
aprovar inicialment els següents projectes d’obres:

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA I AMPLIACIÓ 
D’UNS TRAMS DE VORERES DE TIRSO DE MOLINA I 
ALBERT EINSTEIN A CORNELLÀ DE LLOBREGAT amb un 
pressupost de 826.040,67 € sense IVA i de 999.509,21 IVA 
inclòs i redactat per l’ enginyer civil Sr. David Moreno.

PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA PER LA 
NATURALITZACIÓ I VIANALITZACIÓ PARCIAL DE LA 
RAMBLA ANSELM CLAVÉ (ENTRE CTRA.D’ESPLUGUES 
I C. DOCTOR CARULLA) A CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT, amb un pressupost de 209.860,79 € 
(IVA no inclòs) i 253.931,56 € (IVA inclòs) i redactat 
per l’arquitecta Sra. Victoria Inmaculada Fiol.

Sotmetre l’aprovació de l ’esmentat projecte 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 al projecte, 
aquest s’entendrà definitivament aprovat.

Notificar el present acord a Transparència per al seu 
coneixement i efectes, i donar publicitat a aquest acord 
en la Seu Electrònica del nostre Ajuntament, segons que 
preveu l’article 5.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern

Cornellà de Llobregat, a 24 de desembre 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 aprovat definitivament 
els projectes d’obres que a continuació es detallen:

1.- Projecte d’obres anomenat “Obres ordinàries de reforma 
del nou rocòdrom i boulder al Parc de Can Mercader 
de Cornellà de Llobregat”, aprovat inicialment pel Ple de 
la Corporació en sessió de data 27 d'octubre de 2021, 
l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP) de data 8 de novembre de 2021 i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 

8538 de data 8 de novembre de 2021, exposant-se el 
mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament 
8 de novembre i el 22 de desembre de 2021 i havent 
estat publicat al Butlletí d’informació Municipal del 
mes novembre de 2021; sense que s’hagin presentat 
reclamacions ni suggeriments en el període comprès 
entre el 8 de novembre i el 22 de desembre de 2021, 
havent estat aprovat definitivament de forma automàtica 
en data 23 de desembre de 2021, en conformitat amb 
les previsions de l’acord d’aprovació inicial esmentat.

2.- Projecte d’obres anomenat “Obres de la coberta de 
l'edifici 1 de Can Bagaria”, aprovat inicialment pe Ple de 
la Corporació en sessió de data 27 d'octubre de 2021, 
l’anunci del qual es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP) de data 8 de novembre de 2021 i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 
8538 de data 8 de novembre de 2021, exposant-se el 
mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament 
8 de novembre i el 22 de desembre de 2021 i havent 
estat publicat al Butlletí d’informació Municipal del 
mes novembre de 2021; sense que s’hagin presentat 
reclamacions ni suggeriments en el període comprès 
entre el 8 de novembre i el 22 de desembre de 2021, 
havent estat aprovat definitivament de forma automàtica 
en data 23 de desembre 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 
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L’OFICINA JOVE, UNA EINA 
D’ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ
L’Oficina Jove és l’espai de referència per a la població 
jove del nostre municipi en relació amb la informació, 
l'orientació i l'assessorament. També és un servei 
útil per desenvolupar tràmits i sol·licitar diferents 
recursos relacionats amb les demandes del jovent.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA
Una persona orientadora acompanya i assessora sobre 
itineraris acadèmics a joves del municipi: beques, 
accés, dates d’inscripció, currículum acadèmic…

OCUPACIÓ JUVENIL
Assessoria laboral i formativa per a joves amb 
l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició del 
sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

MOBILITAT INTERNACIONAL
Informa i acompanya aquelles persones 
interessades en una estada a l'estranger per 
estudiar, treballar, fer voluntariat… Per a més 
informació: mobilitatcornella@gmail.com

SEXUALITAT
Per assessorar i resoldre qualsevol dubte 
sobre sexualitat, anticoncepció, reproducció, 
ITS, cicle menstrual… Es porta a terme 
el darrer dilluns de cada mes.

ON TROBAR L’OFICINA JOVE?

 Mossèn Andreu, 17 
 cornellajove@aj-cornella.cat
  Dilluns a divendres, de 16 a 21 h 
Dimarts, de 10 a 13 h

XARXES:
 @cornellajove
 @JovesCornella
 669 98 95 01

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, 26 de gener de 2022

EDICTE: Es fa públic, d’acord amb allò que estableix 
l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
Ens Locals, que han esdevingut aprovat definitivament 
el projecte d’obres que a continuació es detalla:

1.- Projecte d’obres anomenat “Obres de repavimentació 
de l'Avinguda Ferrocarrils Catalans de Cornellà de 
Llobregat”, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació 
en sessió de data 24 de novembre de 2021, l’anunci del 
qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) 
de data 3 de desembre de 2021 i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8557 de data 
3 de desembre de 2021, exposant-se el mateix al públic 
al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament durant el període 
comprés entre el 26 de novembre de 2021 i el 11 de gener 
de 2022 i havent estat publicat al Butlletí d’informació 

Municipal del mes de gener de 2022; sense que s’hagin 
presentat reclamacions ni suggeriments en el període 
comprès entre el 26 de novembre de 2021 i el 19 de gener 
de 2022, havent estat aprovat definitivament de forma 
automàtica en data 20 de gener de 2022, 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, 28 de gener de 2022

EDICTE: Es fa públic, d’acord amb allò que estableix 
l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
Ens Locals, que han esdevingut aprovat definitivament 
el projecte d’obres que a continuació es detalla:

1.- Projecte d’obres anomenat “Obres ordinàries de 
reparació de la façana de l'edifici de Treball a Can 

Mercader”, aprovat inicialment per la Junta de Govern 
Local en sessió de data 25 de juny de 2021, l’anunci del 
qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província (BOP) 
de data 7 de juliol de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC) número 8452 de data 7 de juliol, 
exposant-se el mateix al públic al Taulell d’Edictes d’aquest 
Ajuntament durant el període comprés entre el 2 de juliol 
i el 13 d’agost de 2021 i havent estat publicat al Butlletí 
d’informació Municipal del mes de setembre ; sense 
que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en 
el període comprès entre el 2 de juliol fins al 18 d’agost 
de 2021, havent estat aprovat definitivament de forma 
automàtica en data 19 d’agost, 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, 1 de febrer de 2022



Cornellà commemora el 8 de març, Dia Internacional 
de la Dona Treballadora. Com cada any, el Centre 
d'Informació i Recursos per a les Dones i el Consell 
Municipal de les Dones, amb la col·laboració d'entitats 
de la ciutat, han preparat un calendari d’activitats per 
reivindicar els drets de les dones. Tal com ha passat 
des de l’inici de la pandèmia, l’agenda d’activitats s’ha 
hagut d’adaptar a les circumstàncies epidemiològiques 
i de salut pública actuals, però, a diferència dels darrers 
dos anys, han augmentat les activitats presencials. 

Entre les activitats programades, destaca la Lectura del 
Manifest del Dia Internacional de la Dona Treballadora, 
previst per al mateix 8 de març, i el Festival de Música 
per la Igualtat, les dues, organitzades pel Consell 
Municipal de la Dona i per l'Ajuntament. Aquest any 
també s’organitza el Torneig de Futbol Femení i un 
espectacle de teatre. En total, s'han organitzat més de 25 
actes entre totes les entitats amb l'objectiu de destacar 
la situació de desigualtat que encara pateix la població 
femenina en comparació amb salaris, horaris laborals, 
distribució de tasques domèstiques, entre altres. 
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CORNELLÀ REIVINDICA 
EL 8 DE MARÇ AMB 
ACTES PRESENCIALS 

Aquest any, totes les activitats seran 

presencials i respectant les actuals 

normes sanitàries per la Covid-19

 
 

Per a més informació:

CENTRE D’INFORMACIÓ  
I RECURSOS PER A  
LES DONES (CIRD)

 93 474 28 41  
 ladona@aj-cornella.cat 

 Mossèn Jacint  
Verdaguer, 16-18
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AGENDA D’ACTIVITATS

DIVENDRES 4 DE MARÇ
TALLER DE MICROMASCLISMES

 Biblioteca Sant Ildefons  12 h 
Inscripcions: biblioteques.cornella.cat 
Organitza: Biblioteca Sant Ildefons

DILLUNS 7 DE MARÇ
DIA DE LES DONES

 Plaça de Sant Ildefons  17 h 
Espai d'autoconeixement (no mixt), elaboració 
de pancartes i altres activitats de reflexió. 
Organitza: Casal de Joves Sanfeliu-Sant Ildefons, La 
Cova (CEIJ Mowgli), CEIJ Gavina, Punt a l'Institut, Espai 
Jove Riera-Centre i Espai Jove Sant Ildefons.

DIMARTS 8 DE MARÇ
LECTURA DEL MANIFEST DEL  
DIA INTERNACIONAL DE LA 
DONA TREBALLADORA

 Plaça de l’Església  12 h 
Organitza: Ajuntament de Cornellà

DISSABTE 12 DE MARÇ
FESTIVAL DE MÚSICA PER LA IGUALTAT

 Plaça de Catalunya  17 a 22 h
Organitza: Ajuntament de Cornellà

DIUMENGE 13 DE MARÇ
6a CURSA DE LA DONA  
DREAM RUNNERS CORNELLÀ

 Estadi Municipal de Cornellà  10 h 
Inscripcions a www.dreamrunners.org 
Organitza: Dream Runners

DISSABTE 26 DE MARÇ
12è TORNEIG DE LA DONA DE FUTBOL. 
MEMORIAL JOAQUIM LUMERAS

 Camp de Futbol Fontsanta  16 h
Organitza: Penya Espanyolista de Cornellà

DIUMENGE 27 DE MARÇ
ESPECTACLE ‘TOTES LES DONES’ 
AMB COL·LOQUI POSTFUNCIÓ

 Auditori de Sant Ildefons  19 h 
Inscripcions: ladona@aj-cornella.cat
Organitza: Montserrat Orozco Cees, 
directora del programa Educ’art

FESTIVAL DE MÚSICA 
PER LA IGUALTAT
El Festival de Música per la Igualtat es porta a terme 
a la plaça de Catalunya, la tarda del dissabte 12 de 
març, de 17 a 22 h. Aquest any, hi haurà actuacions 
musicals, jocs no sexistes per als més petits, mostra 
d’oficis i presentació de les dones artesanes del 
SAC (Societat d’Artesans de Cornellà). Els Castellers 
de Cornellà també participen en el Festival, amb 
un pilar i amb una croquetada popular solidària. 

En la part musical, la Big Band de l’Escola Municipal 
de Música Roser Cabanas de Cornellà serà la primera 
a pujar a l’escenari. Al llarg de la tarda, també 
interpretaran els seus temes les Dones Cantautores 
de Cornellà (amb Carla Collado, Sala Alva, Paula 
Rodríguez i Alexandra Larios), així com el grup Sara 
Uribe, de la Factoria Musical de Cornellà, i Molly Varlet. 

Podeu consultar l'agenda completa del 8M  
a www.cornella.cat
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EN MARCHA EL SERVICIO  
DE OBSERVACIÓN NOCTURNA,  

LOS NUEVOS SERENOS DE LA CIUDAD

Desde el 1 de febrero, Cornellà 
cuenta con un nuevo servicio de 
prevención de seguridad nocturno: 
los Serenos. Se trata de un Servicio 
de Observación Nocturna (SON), un 
proyecto social de empleo a medio 
camino entre los educadores cívicos 
y la figura de los tradicionales 
serenos de las primeras décadas 
del siglo pasado, y una iniciativa 
pionera en el Baix Llobregat. El 
objetivo del servicio es velar por la 
tranquilidad, mejorar la sensación de 
seguridad y la confianza ciudadana 
en las calles, especialmente desde 
una mirada con perspectiva de 

género en cuanto a los recursos de 
protección que la ciudad despliega 
en el espacio público, pensando en
la población femenina, sobre 
todo en horario nocturno.

El equipo de serenos está 
formado por 7 personas, 4 hombres 
y 3 mujeres, mayores de 45 años, 
en situación de desempleo, que 
han sido contratadas a través de 
un plan de empleo local y han 
recibido formación específica en 
temas de mediación, civismo y 
comunicación. El servicio está bajo 
la supervisión del departamento 
de Protección Civil, en estrecha 

coordinación con la Guardia 
Urbana y los Mossos d’Esquadra, 
a quien tendrán que comunicar 
cualquier incidencia vinculada 
con la seguridad, los servicios 
de vía pública y de limpieza.

UN SERVICIO DE APOYO  
A LA CIUDADANÍA
Los serenos desarrollan tareas de 
orientación, acompañamiento 
puntual y atención para aquellas 
personas que lo necesiten y hagan 
una solicitud previa a través de la 
Guardia Urbana de Cornellà, siempre 
dentro de los barrios mencionados.

Los serenos pasean de 23 a 06 h,  
por las calles de Sant Ildefons y de 

la Gavarra, de lunes a domingo



Los serenos recorren las calles a 
pie y por parejas, en varios turnos, 
de lunes a domingo, en horario de 
23 a 06 h. En una primera fase, lo  
harán sólo por los barrios de Sant  
Ildefons y de La Gavarra. 

Se les ha dotado de una 
indumentaria fácilmente 
identificable y unos chalecos 
reflectantes de color naranja que 
llevan un logo muy visible con 
un búho, la palabra SERENOS 
y el nombre del servicio.

El proyecto supone una 
inversión de 265.000 euros.
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RUTAS NOCTURNAS POR  
SANT ILDEFONS Y GAVARRA
Los Serenos de Cornellà son siete personas  
fácilmente identificadas con chalecos de color 
naranja fluorescente y el logo del proyecto, en el que 
destaca un búho. Pasean por parejas a pie, durante los 
7 días de la semana, por los barrios de Sant Ildefons y 
de Gavarra. Su horario es de 23 a 06 h.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
Uno de los objetivos de este nuevo servicio 
es aumentar la sensación de seguridad 
de las mujeres durante la noche y realizar 
acompañamientos en casos de necesidad.

FUNCIONES DE LOS SERENOS:
» Observación de actitudes incívicas en parques, plazas y calles.

» Inspeccionar el estado del mobiliario urbano, parques y 
jardines, el alumbrado y los vehículos estacionados.

» Revisión en edificios y comercios para detectar 
que estén bien cerrados y sin desperfectos. 

» Advertir de la presencia de personas sin hogar  
durmiendo en la calle, especialmente en época de frío.

» Anotar los puntos de abandono de muebles y trastos.

» Acompañar puntualmente a personas hasta el portal de su casa, 
como puede ser gente mayor que pueda encontrarse desorientada, 
con movilidad reducida o con discapacidad, personas que precisen 
salir por la noche para ir a trabajar, a farmacias de guardia, etc. 

¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO 
DE ACOMPAÑAMIENTO 
NOCTURNO?
El servicio de acompañamiento nocturno se realizará 
previa petición anticipada a la Guardia Urbana y para 
casos muy concretos de necesidad para personas con 
movilidad reducida o con necesidades especiales que 
tenga que desplazarse en el horario de 23 a 06 h.
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DURANTE 2021 LA GUARDIA URBANA 
IMPUSO 4.200 SANCIONES PARA 
MEJORAR LA CONVIVENCIA
Con el objetivo de velar por el 
bienestar comunitario y modificar 
conductas incorrectas, la Guardia 
Urbana de Cornellà ha impuesto 
4.200 denuncias por el incumpli-
miento de la Ordenanza General 
de Convivencia Ciudadana durante 
2021. Del total, 4.017 son sanciones 
por un uso indebido de los espacios 
y de los bienes públicos, 100 son 
infracciones concretas relacionadas 
con la tenencia de animales y 73 
han sido denuncias por actuaciones 

relativas a las actividades de 
comercios, bares y restaurantes y 
otros establecimientos comerciales.

En cuanto a las multas 
impuestas de manera general por 
el incumplimiento de la Ordenanza 
de Convivencia, la causa más 
común ha sido la reunión para el 
consumo de bebidas alcohólicas en 
la vía pública (80 %), seguida de la 
producción de ruidos y disturbios 
en comunidades de vecinos (10 %), 
y ensuciar la vía pública.

NORMATIVA SOBRE LOS 
ANIMALES DE COMPAÑÍA
A partir de abril, la falta de 
identificación mediante el ADN de 
los perros será un hecho sancionable. 
Recientemente, el Ayuntamiento 
de Cornellà ha introducido en la 
Ordenanza General de Convivencia 
Ciudadana la obligatoriedad de 
registrar a los perros genéticamente. 
El incumplimiento de esta norma 
se podrá sancionar con multas 
de hasta los 3.000 euros.

REGISTRA EL TEU GOS AMB L’ADN
Campanya municipal D’IDENTIFICACIÓ GENÈTICA per a la protecció  
i tinença responsable de la teva mascota

Més informació:  
Departament de Salut de  
l’Ajuntament de Cornellà

Telèfon: 93 376 14 99

CONSULTA LA XARXA DE 
CLÍNIQUES VETERINÀRIES 

ADHERIDES AL WEB: 
WWW.CORNELLA.CAT

Per trobar a l’incívic,
ajuda'ns!
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TORNA EL ‘CONCURS DE TEATRE 
AMATEUR CIUTAT DE CORNELLÀ’

Del 20 de febrer al 10 d’abril 
es porta a terme el Concurs 
de Teatre Amateur Ciutat de 
Cornellà, premi Joaquim Vilà i 
Folch. Aquest any, el certamen 
arriba a la seva dotzena edició 
i, com sempre, està impulsat per la 
companyia de teatre del Patronat 
Cultural i Recreatiu, Triangle 
Teatre, i per l’Orfeó Catalònia. 
L’objectiu d’aquesta mostra és 
donar suport a companyies 
amateurs i premiar la més votada 
per part del públic assistent.

Les entrades es poden comprar a www.pcr.cat 

Moment del lliurament dels premis del Concurs de Teatre Amateur de 2019.

FELICITATS 
PEL VOSTRE 
CENTENARI!
Per molts anys a les cornellanenques que durant  
el mes de gener han bufat 100 espelmes!

Eulalia Cusco Piera  
(24/01/2022)

Hilaria Salas Guzmán 
(16/01/2022)

Dionisia Rodríguez Tejo  
(21/01/2022)

Al llarg dels gairebé dos mesos de festival, es 
presentaran els vuit espectacles finalistes: “Adreça 
desconeguda", de Kressman Taylor, el 20 de febrer, 
a l’Orfeó Catalònia; “Play Strimberg", de Friedrich 
Dürrenmatt, el 27 de febrer, a la Sala Ramon Romagosa 
del Patronat Cultural i Recreatiu; “Arrels", d’Arnold 
Wesker, el 6 de març, a l’Orfeó Catalònia; “La deessa 

de les pells", de David Ives, el 13 de març, a la Sala 
Ramon Romagosa; “SOS", de Jordi Ferragut, el 20 de 
març, a l’Orfeó; “Abans que arribi l’alemany", de Marta 
Barceló, el 27 de març, a la Sala Ramon Romagosa;  
“El cerdo", de Raymond Cousse, el 3 d’abril, a l’Orfeó  
Catalònia i “Emergència", de Marta Buchaca, el 10 d’abril,  
a la Sala Ramon Romagosa. 



La ciutat continua amb la seva programació cultural prevista, 
mantenint les actuals restriccions sanitàries amb l’objectiu de 
gaudir de la cultura de la manera més segura possible.

Si no us voleu perdre cap d’aquestes propostes, podeu 
subscriure-us al butlletí del Què Fer a Cornellà  
o descarregar-vos l’APP gratuïta des d’aquest QR.

LA MÚSICA I L'HUMOR, PROTAGONISTES  
DE L'AGENDA CULTURAL

 www.queferacornella.cat

CONDICIONS D’ACCÉS  
ALS ESPECTACLES 
Tots els equipaments culturals de la ciutat s'adapten 
a la normativa antiCovid vigent i es demana 
responsabilitat per part del públic assistent. 

CORNELLÀ ESCENA
 www.entradescornella.cat  93 377 02 12 (Ext. 1462)

L’AUDITORI
 www.auditoricornella.com  93 474 02 02 (Ext. 1306)

 Consulteu les webs per a descomptes especials  
i abonaments

VENDA D’ENTRADES

DIUMENGE 20 DE FEBRER

EL PES D’UN COS
 Sala Ramon Romagosa 
 19 h  10,75 €

Una obra que aborda el tema de 
l’envelliment a la societat actual.

UNA TERÀPIA INTEGRAL
 L’Auditori  19 h  25 €

Amb Abel Folk, Àngels Gonyalons, 
Roger Coma i Andrea Ros.

DIVENDRES 4 DE MARÇ
LA VIDA PORNOGRÀFICA

 Sala Ramon Romagosa  
 21 h  10,75 €

Una comèdia domèstica sobre les 
relacions de pares i fills al segle XXI.
*Activitat complementària: 
XERRADA POST-FUNCIÓ 
Amb els actors i l’actriu.

TEATRE 

DISSABTE 26 DE FEBRER
MARIA JOSÉ LLERGO 
EN CONCERT

 L’Auditori  20 h  35 €

DISSABTE 12 DE MARÇ
CONCERT DE RAFA PONS

 Sala Ramon Romagosa  
 22 h  10,75 €

Mitjançant votacions, el públic 
podrà decidir el rumb del concert.
*Activitat complementària:  
7 I 9 DE MARÇ. EINES PER ESCRIURE 
CANÇONS AMB RAFA PONS  

 Auditori de Sant Ildefons 
 18 h  

 Gratuïta  
amb reserva 
prèvia al  
93 377 02 12 
(ext. 1462)

MÚSICA

DIUMENGE 6 DE MARÇ

TEMPUS
 Sala Ramon Romagosa  
 12 h  5,40 €

TEATRE / Una obra per a majors 
de 5 anys sobre el pas del temps. 

HOTEL FLAMINGO
 L’Auditori  19 h  18 €

TEATRE / La companyia Clownic 
fa un homenatge al Tricicle 
amb aquesta comèdia inspirada 
en la sèrie “Tres estrelles”.

ESPECTACLES 
FAMILIARS
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DIJOUS 24 DE FEBRER 
ARRIBADA DEL REI 
CARNESTOLTES 

 Plaça de l’Església 
 17.15 h / ‘Zum’, 

espectacle d'animació de 
La Tresca i la Verdesca.

 18.15 h / Arribada de sa  
Majestat Carnestoltes i, amb ell, el tret de sortida 
de la celebració de Carnaval a la ciutat.

DISSABTE 26 DE FEBRER 

GRAN RUA DE CARNAVAL 
 Punt de sortida: plaça de Catalunya 
 17 h / Convocatòria de comparses 

participants al Concurs de comparses.
 17.45 h / Arribada del rei Carnestoltes amb la 

seva carrossa per encapçalar el recorregut.
 18 h / Inici de la cercavila. Itinerari:  

Carrer Bonestar (a l’alçada de la plaça de Catalunya)  
» av. de Sant Ildefons » av. República Argentina »  
Mossèn Andreu » plaça de Catalunya.

CONCURS DE COMPARSES
 Plaça de Catalunya 
 Pels volts de les 20.30 h / Lliurament de premis, 

patrocinats per Cornellà Compra a Casa (cada premi 
està dotat d'un guardó + targeta de compra amb 500 € 
per consumir en establiments comercials de la ciutat).
Categories del Concurs de Comparses:
• Millor coreografia
• Millor animació musical
• Disfressa millor confeccionada
• Disfressa més original
• Disfressa de temàtica més actual

CARNESTOLTES 2022
La disbauxa, les disfresses i les ganes de festa ocupen els carrers  

de la ciutat amb l’arribada del rei Carnestoltes i la gran rua 
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DIUMENGE 27 DE FEBRER
RUA INFANTIL 

 Punt de sortida: Rubió i Ors (amb Pius XII) 
 12 h / Inici de la Rua. Itinerari: Carrer Rubió i 

Ors (a l’alçada de Pius XII) » Pujada per la rambla 
d’Anselm Clavé fins a la plaça de l’Església.

 Plaça de l’Església
 Al voltant de les 13 h / Actuació de 

la Cia. Més Tumàcat, amb l’espectacle 
“Els més tumàcat en concert”.

DIMECRES 2 DE MARÇ
FESTA DEL JUDICI FINAL 

 Plaça de Sant Ildefons
 17.20 h / Arribada de la Vella Quaresma i del  

Rei Carnestoltes amb el seu seguici i inici del judici.
 18 h / Espectacle ‘Que peti la plaça!’. 

Actuació de la companyia Xip Xap 
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El primer pleno de 2022 estuvo marcado por el voto 
en contra del equipo de gobierno a todas las mociones 
presentadas por los grupos municipales de la oposición. 
Todos los concejales trabajamos para mejorar Cornellá, pero 
la mayoría absoluta de PSC y En Comú, hace que propuestas 
de interés, de mejora y de beneficio para la ciudad y los 
cornellanenses, vuelvan a rechazarse de manera sistemática 
para imponer su criterio. 

Mientras, nosotros votamos a favor de la moción de ERC 
sobre la cesión de espacios públicos municipales, ya que, es 
la administración local quien ha de poner a disposición estos 
lugares a la ciudadanía. Las entidades, las asociaciones y 
vecinos a nivel particular tienen necesidades para la realización 
de actividades y muchas veces encuentran limitaciones en 
cuanto al uso de espacios públicos municipales.

También dimos apoyo a la propuesta de Podemos para  
la creación de un equipo de Protección Civil en nuestra  
ciudad, un servicio que sin duda ayudaría en la mejora del 
bienestar y la calidad de vida. 

Además, el Grupo Municipal de Ciutadans presentó dos 
iniciativas. La primera de ellas era para poner en marcha un 
servicio de información y atención al ciudadano mediante 
mensajería instantánea, aprovechando el contexto de 
transformación digital, hacerla más accesible y dotar de una 
mayor agilidad a las comunicaciones entre los cornellanenses 
y la administración local.

La segunda iniciativa era para la creación de un nuevo 
plan estratégico de comercio y turismo, dos de los sectores 
más afectados por la pandemia, que han tenido que 
reinventarse y adaptarse sin las ayudas suficientes de las 
administraciones. Consideramos primordial, un análisis 
exhaustivo de la situación actual y previsible del comercio y 
turismo de la ciudad que permita elaborar nuevas acciones 
y estrategias de promoción de la marca Cornellá, ya que, 
las consecuencias de la pandemia van a ser a medio y largo 
plazo. El equipo de gobierno reconoció que para ellos no 
es momento de elaborar ningún plan estratégico  
(guárdense esta frase).

Para concluir, fuimos el único Grupo Municipal que 
votó a favor de todas las mociones presentadas. En eso se 
basa la política útil. Una vez más, queda demostrado que 
las propuestas de utilidad, no dependen sólo del equipo de 
gobierno y sí de implicarse con la ciudad y sus vecinos, en eso 
se basa nuestra política desde la oposición, que continuaremos 
trabajando durante lo que queda de legislatura, a pesar del 
rechazo sistemático a nuestras propuestas.

Recordad que podéis contactar con el Grupo Municipal  
de Ciutadans mediante cita previa en el despacho de  
Can Vallhonrat, a través del correo electrónico  
ciutadans@aj-cornella.cat y en las redes sociales.

A VUELTAS CON LA MAYORÍA 
ABSOLUTA

La crisi econòmica del 2008 va ser una gran batacada pels 
drets dels treballadors i treballadores. El PP amb les seves 
polítiques de desregulació i austeritat va debilitar les relacions 
laborals entre treballadors/es i empresaris/es, va empitjorar 
la negociació col·lectiva, va augmentar la precarietat laboral 
i va infravalorar salaris, provocant una gran desigualtat i 
augment de la pobresa, sobretot en dones i joves.

El Consell de Ministres del passat desembre, va 
aprovar el Reial Decret Llei 32/2021, de mesures urgents 
per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat de 
l’ocupació i la transformació del mercat de treball. 

Però quins són els canvis importants que  
aportaran beneficis als treballadors i treballadores  
de la nostra ciutat, Cornellà?

La temporalitat és malauradament una de les 
característiques més presents al sistema laboral actual. Hem 
de pensar que Espanya es troba al 25% de temporalitat, molt 
allunyada de la mitjana europea del 14%. Amb la reforma es 
proposa el reforçament de la causalitat, és a dir, l’eliminació 
de la majoria de causes de la contractació temporal, una 
de les fonts de frau i de precarietat permanent. Així doncs, 
únicament es podrà celebrar un contracte de treball de duració 
determinada per motius de caràcter productiu i organitzatiu. 
A més, passaran a considerar-se indefinits els contractes en 
frau de llei i tots els que incompleixin el que estableix aquesta 
regulació, suposant així les temptatives a possibles fraus. 

El PP va provocar la inestabilitat davant de negociació 
de col·lectiva. Aquesta proposta de reforma impulsada per 
Unidas Podemos recupera la importància d’aquests convenis, 
de manera que aquells que hagin arribat a la fi de la seva 
vigència es prorroguen fins que siguin substituïts per altres de 
nous. Amb això s'evita haver de negociar amb pressió per no 
arribar a acord, que es perdi la negociació i que desapareguin 
els drets aconseguits al llarg de la vida del conveni col·lectiu. 

Són moltes les propostes que estan sobre la taula, 
però des de Podemos Cornellà tenim clar que l’Estat 
ha de continuar la consolidació del creixement i la 
creació de l’ocupació estable i de qualitat, amb especial 
atenció a joves i dones, situant aquest objectiu en el 
centre de les mesures. Cal treure’s les ulleres electorals, 
tenir altura de mires, i pensar en el que necessita la 
nostra ciutadania i no en el que necessiten els partits.

A nivell municipal reivindicarem la re-municipalització 
dels serveis, que es promoguin contractes als plans 
d’ocupació de jornada completa i amb condicions de 
qualitat i una millor gestió de la temporalitat al consistori.

En aquest sentit, al 2020 vam presentar una moció, que 
va ser aprovada, per informar al nostre jovent sobre els 
seus drets en les seves primeres experiències laborals.

Per a qualsevol consulta contacta’ns : 679520932

PELS DRETS DELS TREBALLADORS  
I TREBALLADORES!

ELISABET GARCÍA 
Grup Municipal  
de Podemos

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s
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“Fa anys que el petit comerç de Cornellà pateix per sobreviure 
en un context cada cop més advers.” Així començava l’article 
que vam escriure al Cornellà Informa del desembre del 
2016. I la situació continua igual, les grans superfícies, la crisi 
econòmica i ara, els efectes de la pandèmia, han estat factors 
determinants per accentuar l’asfíxia del petit comerç, que ha de 
fer mans i mànigues per sobreviure.

Ja fa anys que, des d’Esquerra Republicana de Cornellà, 
reclamen apostes clares des de l’Ajuntament: el 2005 a 
proposta nostra es va encarregar un estudi sobre el comerç 
local amb un seguit de mesures i que instava a l’elaboració d’un 
pla estratègic. El 2016 el nostre grup va presentar una moció, 
que va ser aprovada, en suport a aquest sector essencial i 
que demanava que es realitzés un nou estudi comercial i que 
s’elaborés el pla estratègic, inclús es va dotar al pressupost 
del 2017 d’una partida de 100.000 € per a dissenyar-lo i per 
ajudes al comerç. Des de llavors hem reclamat en reiterades 
ocasions aquest pla. En el darrer ple, el PSC va traslladar que 
estava fet des de finals de l’anterior legislatura (maig 2019), 
però que a l’arribar la pandèmia hi va haver altres prioritats. 
També van afirmar que no és el moment per executar-lo, ja 
que les mesures per ajudar al comerç de la ciutat són les que 
s’han realitzat en pandèmia, com per exemple, les campanyes 
concretes de Nadal, o les targetes moneder.

Podem entendre que en l’inici de la pandèmia hi hagués 
altres prioritats, i que potser aquell pla, si realment està 
redactat (cap grup municipal hi ha tingut accés), ara s’hauria 
de modificar per poder incorporar les variables que ha 
generat la pandèmia en els hàbits de compra de les persones 
i també en el comerç.

La veritat, però, és que l'equip de govern, l'any anterior 
a l'esclat de la pandèmia, tot i poder iniciar la seva 
implementació, no ho va fer. Com hem dit, segons el PSC, 
estava fet des del maig de 2019, i tenien temps suficient  
per començar a aplicar-lo.

Anem tard. El comerç de la nostra ciutat, no pot esperar 
més. I un pla que l'hauria d'impulsar, de prioritzar i posar 
en valor la compra de proximitat i de qualitat, no hauria 
de quedar oblidat en un calaix. Les mesures extraordinàries 
aplicades en pandèmia les hem recolzat tots els grups 
municipals, i algunes d’elles inclús han estat proposades pel 
nostre grup, però no poden ser enteses com actuacions fixes i 
úniques per aquest sector.

És essencial que s'actuï en aquest àmbit i que se'l recolzi 
i impulsi, amb un pla que inclogui la realitat del comerç de 
la nostra ciutat, les seves necessitats, objectius, prioritats i 
actuacions concretes per consolidar-lo i millorar-lo.

Continuarem defensant un model de ciutat en què hem 
cregut sempre, que passa per uns carrers vius i per a la gent, 
amb un comerç de proximitat actiu i atractiu.

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

PLA ESTRATÈGIC DE COMERÇ,  
MÉS NECESSARI QUE MAI

Los serenos del siglo XXI ya rondan por las calles de Cornellà, 
son modernos y usan una APP de seguridad. Esta semana 
hemos puesto en marcha el nuevo Servicio de Observación 
Nocturna (SON) con el objetivo de reducir la sensación 
de inseguridad que podemos tener las mujeres cuando 
caminamos por la ciudad durante la noche y es evidente que 
la percepción de tranquilidad es diferente para los hombres 
y para nosotras. Las mujeres tenemos derecho a sentirnos 
seguras libres y tranquilas, por eso, esta figura, significa un 
paso más, en la prevención y en el refuerzo de la seguridad. 

Así, un equipo de cuatro hombres y tres mujeres pasearán 
por los barrios de Sant Ildefons y Gavarra entre las 23 h y las 6 
de la mañana de lunes a domingo. Se trata de una experiencia 
pionera, con la que queremos reforzar la protección. Pero 
también, es un proyecto social, porque los Serenos están 
formados por un grupo de personas de más de 45 años en 
paro, que hemos formado e incorporado al mercado laboral 
para restituir, para ofrecer una oportunidad laboral.

Son personas que realizarán actuaciones de atención, 
de información y observación del espacio público, así como 
acompañamientos puntuales. No tendrán capacidad de 
actuación directa, pero estarán en permanente comunicación 
con la Guardia Urbana para alentarles y que ellos articulen el 
procedimiento de actuación más adecuado.

Las políticas de seguridad son pilares fundamentales 
de nuestra agenda pública. Al inicio del mandato hicimos 
una reflexión: de madrugada en la ciudad hay una parte 
oscura, la sensación y percepción de seguridad para 
un hombre y una mujer no son las mismas, y por ello, 
nuestras políticas se han encaminado a trabajar de manera 
transversal la seguridad, actuando en el espacio público para 
evitar su degradación, con el refuerzo en la iluminación y 
con espacios más amables. En paralelo, hemos reforzado 
y dotado de más recursos a los cuerpos de seguridad y 
proximidad, la Guardia Urbana.

Este año, el presupuesto para seguridad se incrementa 
un 35 %, con una dotación de 1,3 millones de euros, para 
crecer en servicios y efectivos. Estamos llevando a cabo una 
renovación tecnológica integral en las dotaciones de la policía 
local, se amplía la plantilla, se renueva y se moderniza la flota 
de vehículos, se crean nuevos servicios y se amplía nuestro 
esfuerzo en civismo y en esa preservación del espacio 
público. Los agentes cívicos, la APP de seguridad y, ahora, 
los nuevos agentes de observación nocturna, los Serenos. 
Son herramientas y servicios para trabajar la prevención y 
mantener un equilibrio entre autoridad y seguridad colectiva. 
Así protegemos la ciudad, el gran espacio de convivencia  
de todos y todas.

Ya sabéis, nos podéis escribir psc@aj-cornellà.cat, o nos 
vemos por la ciudad.

SERENOS

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

CAN BAGARIA, UN GRAN PAS.

L'Escola Municipal de Música Roser Cabanas ha estrenat 
nova ubicació, un nou espai més gran, modern, confortable 
i funcional a l'antic reciente industrial de Can Bagaria, un 
gran espai recuperat per l'Ajuntament per a convertir-lo en 
un equipament al servei de la ciutadania. Els Comuns de 
Cornellà sempre hem defensat que Can Bagaria havia de ser 
un espai cultural i comunitari i, per tant, celebrem aquesta 
nova etapa per a l'Escola de Música i per a Can Bagaria.

Condicionar i adaptar un espai de principis del segle XX, 
alhora que es manté el patrimoni arquitectònic modernista, és 
una operació complexa que requereix una gran inversió. Per 
això, és normal que l'obertura d'aquest espai sigui esglaonada 
i entenem la inauguració de l'Escola de Música com a un 
primer gran pas per fer de tot el complex un gran espai 
aprofitable per a tota la ciutadania, combinant usos culturals, 
artístics i comunitaris. Volem que sigui un espai amb molta 
vida, entenem que el barri del Padró pot incorporar un 
important equipament cívic en aquest recinte i que Cornellà 
pot ampliar la seva oferta cultural i formativa en un espai ben 
comunicat amb altres equipaments i espais de la ciutat.

Cal recordar també que l'Escola de Música continuarà 
mantenint el sistema de tarifació social a l'hora de 
fixar els preus públics dels serveis que es presten. La 
tarifació social va ser una aposta del nostre grup en el 
mandat anterior en les negociacions de pressupostos 
municipals, un sistema que fixa 6 trams de quota en 
funció de la renda de la unitat familiar. Pagar en funció de 
la renda, un element generador d'igualtat d'oportunitats 
a l'hora de facilitar l'accés de tots i totes als serveis.

Amb la nova Escola de Música Rosar Cabanas Cornellà 
fa un gran pas endavant, però també amb l'obertura de 
les dues noves biblioteques Clara Campoamor al barri 
de Fontsanta-Fatjó i Teresa Pàmies al barri d'Almeda. Els 
equipaments i espais públics confortables i funcionals 
són l'esquelet sobre el qual desenvolupar la creació, la 
cultura, les relacions socials i les xarxes comunitàries, 
que són, en definitiva, l'ànima de la nostra societat i 
elements clau per reforçar la nostra cohesió social. 

Una ciutat rica en teixit social és una ciutat més 
dinàmica, eficient i transformadora. Mantenir aquest 
teixit i afavorir el seu desenvolupament també és una 
política per a dignificar els nostres barris i ciutats.

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

ESCOLTA  
LA TEVA RÀDIO

www.radiocornella.cat
 

@radiocornella

BUSQUES UNA  
FARMÀCIA DE GUÀRDIA 
A CORNELLÀ?

SERVEIS

TRÀMITS EN LÍNIA  
SEU ELECTRÒNICA

https://seuelectronica.cornella.cat/

TRUCA’NS!
935 955 093

TENS DUBTES  
TRAMITANT?

Aquí la trobaràs!
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FEBRER/ 
MARÇ
https://agenda.cornella.cat

CURS DE DINAMITZACIÓ JUVENIL
Del 21 de febrer al 26 de març, es porta a terme aquest 
curs, que ofereix el certificat d’aprofitament de 40 hores 
en activitats de dinamització juvenil. El taller consta 
d’una sessió pràctica a les Nits Insòmnia d’Estiu. 

EL NU MASCULÍ AL CÒMIC CATALÀ
La Biblioteca Central organitza dijous 17 de febrer, 
a les 19 h, aquesta sessió a càrrec de l’il·lustrador 
Sebas Martín i que forma part de l’exposició del 
Museu Palau Mercader titulada “L’home nu”. Cal 
inscripció prèvia a través de la mateixa biblioteca.

XERRADA SOBRE SEXUALITAT, 
GÈNERE I ORIENTACIÓ AFECTIVA
El Museu Palau Mercader té previst impartir un 
taller i conversa sobre identitats sexuals a través 
de diverses obres d’art. Serà dimecres 23 de febrer, 
a les 17 h. Les inscripcions s’han de formalitzar a 
través de patrimonireserves@aj-cornella.cat 

L’ESTRANYA FAMÍLIA
La Sala Padró acull, dissabte 26 de febrer, a les 20.15 h,  
l’obra de teatre “L’estranya família”, amb Marçal Domingo 
i Josep Maria Vallhonrat. Les entrades estan disponibles a 
través de la plataforma Atrápalo. Es tracta d’una comèdia 
reflexiva que confronta dos germans desconeguts per un 
fet inusual. Divertida i entranyable a parts iguals, compta 
amb la col·laboració de l'inestimable Sebastià D'Arbó.

CONTES TIPS D’ESTEREOTIPS
Diumenge 6 de març, a les 11 h, el Museu Palau 
Mercader, arran de la seva exposició “L’home nu”, 
organitza aquesta activitat complementària titulada  
“El príncep Ventafocs i d’altres contes tips d’estereotips”, 
a càrrec d’Umpalumpa. Les inscripcions es poden 
sol·licitar a través de patrimonireserves@aj-cornella.cat

EL NU MASCULÍ AL CINEMA CATALÀ
La Biblioteca Marta Mata organitza, dijous 10 de 
març, a les 19 h, una xerrada amb l’il·lustrador 
Sebas Martín. Les inscripcions s’han de 
formalitzar a través de la mateixa biblioteca. 

QUINZENA DE DANSA METROPOLITANA 
Actuació de dansa contemporània relacionada amb 
l’obra pictòrica d’Ivonne Navarro “L’home alliberat”, 
coincidint amb la celebració de la Quinzena de Dansa 
Metropolitana. Serà diumenge 13 de març, a les 12 h 
i a les 12.30 h. Les inscripcions s’han de demanar 
a través de patrimonireserves@aj-cornella.cat
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Disseny i creació: nois i noies de 4t de primària de l’Escola Suris


