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POR UN CORPUS INTENSO
Este año recibimos la Fiesta Mayor con muchas ganas de
celebrar la vida, de compartir, de disfrutar y de ‘Fortalecer la
convivencia’. Ayuntamiento y entidades nos hemos volcado
para confeccionar un programa que nos permita recuperar
nuestros espacios de convivencia y de diversión. Dejamos
atrás una etapa muy dura marcada por la pandemia y
empezamos a mirar hacia delante con ilusión y esperanza,
y todo gracias al sacrificio y la fuerza de nuestra gente, de
todos y todas vosotros. Por eso, nos merecemos vivir unos
días de fiesta, nos merecemos un Corpus que nos haga
vibrar y nos haga sentir orgullosos de nuestra ciudad.
Y lo haremos con un programa con cerca de 140
propuestas culturales, sociales, deportivas, familiares y
musicales para disfrutar en las calles y para todos los
públicos. Por un lado, tendremos el Corpus más tradicional
como las alfombras de flores, el encuentro de Gigantes,
el Corndefoc, las exhibiciones castelleras, el Populari, las
actuaciones en la caseta de la entidad Atlético Minas
o la Festa Galega en el parque de Can Mercader, y por
otra, las actividades más nuevas y populares para niños y
jóvenes como los toboganes de agua y el Festival Lúppiter.
Los conciertos volverán a llenar la plaza Catalunya y
como novedad, tendremos el sábado el Piromusical,
un espectáculo de música y fuegos artificiales.
Y además, queremos también que sean unas fiestas
cívicas y seguras. Por eso, velaremos para garantizar la
seguridad y la tranquilidad de las personas que tengan
que recorrer la ciudad por la noche, especialmente
de las mujeres, con itinerarios seguros y un servicio
especial de autobuses en las zonas donde se concentran
los espectáculos y actividades nocturnas.
Deseo que tengáis un buen Corpus, que disfrutéis
al máximo de nuestra Fiesta Mayor y que saboreéis
el placer de momentos únicos y especiales de
alegría y de convivencia.

L’alcalde
Antonio Balmón

Aquest any rebem la Festa Major amb moltes
ganes de celebrar la vida, de compartir, de gaudir i
d’‘Enfortir la convivència’. Ajuntament i entitats ens
hem bolcat a confeccionar un programa que ens
permeti recuperar els nostres espais de convivència
i de diversió. Deixem enrere una etapa molt dura
marcada per la pandèmia i comencem a mirar cap
endavant amb il·lusió i esperança, i això ha estat
gràcies al sacrifici i la força de la nostra gent, de tots
i totes vosaltres. Per això, ens mereixem viure uns
dies de festa, ens mereixem un Corpus que ens faci
vibrar i ens faci sentir orgullosos de la nostra ciutat.
I ho farem amb un programa amb prop de 140
propostes culturals, socials, esportives, familiars i
musicals per gaudir al carrer i per a tots els públics.
Per una banda, tindrem el Corpus més tradicional,
amb les catifes de flors, la trobada de gegants, el
Corndefoc, les exhibicions castelleres, el Populari,
les actuacions a la caseta de l’entitat Atlético Minas
o la Festa Galega al parc de Can Mercader, i per
una altra, les activitats més noves i populars per a
infants i joves, com els tobogans d’aigua i el Festival
Lúppiter. Els concerts tornaran a omplir la plaça de
Catalunya i, com a novetat, tindrem, dissabte, el
Piromusical, un espectacle de música i focs d’artifici.
I a més, volem també que siguin unes festes cíviques
i segures. Per això, vetllarem per garantir la seguretat i
la tranquil·litat de les persones que hagin de recórrer la
ciutat de nit, especialment de les dones, amb itineraris
segurs i un servei especial d’autobusos a les zones on
es concentren els espectacles i activitats nocturnes.
Desitjo que tingueu un bon Corpus, que gaudiu al
màxim de la nostra Festa Major i que assaboriu el plaer
de moments únics i especials d’alegria i de convivència.
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VUELVE EL CORPUS CON
MÁS GANAS QUE NUNCA
Cornellà volverá a vivir su Fiesta Mayor con la
normalidad de los años previos a la pandemia y se
recuperarán las actividades más emblemáticas, como
los conciertos en plaza Catalunya, el Corndefoc, el
Populari, la programación del Toc de Corn en la plaza
Rosa Sensat, la festa galega de Rosalía de Castro en
Can Mercader y la carpa de la Peña Atlético Minas

en la plaza Europa, además de muchas actividades
familiares. De esta manera, del 11 al 19 de junio,
se llevarán a cabo cerca de 140 actividades que se
concentrarán entre el jueves 16 y el domingo 19.
Será una fiesta de todos y para todos, con
la implicación de las entidades y la voluntad
del Consistorio de recuperar la actividad en las

140 actividades y una treintena de entidades implicadas
EL PREGÓN
Será el jueves 16 de junio,
a las 21.15 h, en el balcón
del Ayuntamiento, a cargo
de Carol Rodríguez, Marina
Rodríguez y Eva Murgui,
directora, guionista y
productora de la película
Chavalas, basada en Cornellà.

TRADICIÓN
Y FOLKLORE
Vuelven las actividades
más emblemáticas de
cultura popular, como el
Corndefoc y el correfoc
infantil, el Populari, las
exhibiciones de sevillanas,
de sardanas y de castellers.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Habrán actuaciones para la gente mayor y talleres
infantiles, juegos de agua, Toc de Corn, la fiesta Holi Dolly
y de la espuma, Corncanta, habaneras, cabaret, orquestas,
circo… También tendremos actividades deportivas,
entre las que destacan el triatlón y el Corpusport.
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CONSULTA AQUÍ
LA PROGRAMACIÓN
DEL CORPUS’22
calles, los actos lúdicos y culturales para todos
los públicos, para seguir haciendo grande una
fiesta que los cornellanenses viven con intensidad
especial. Un Corpus para ‘Enfortir Cornellà’ y
mostrar la vitalidad y la fuerza de la comunidad.

La música volverá a ser
protagonista en la plaza Catalunya

EL CARTEL DEL CORPUS
Miguel Sánchez Babiano es el artista de
Cornellà que ha creado el cartel de este año.

LOS JÓVENES, PROTAGONISTAS
Se han incrementado las iniciativas dirigidas
a los jóvenes, con dos conciertos de gran
formato en plaza Catalunya. El primero
será el viernes 17 con Itaca Band + Pole
+ Bunker y el segundo, el domingo 19 con
el concierto de final de Corpus conducido
por Tony Aguilar y Adrià Ortega y con
las actuaciones de Samantha, Marlon,
Alfred García, Suu, Levi Díaz, Nerea
Rodríguez, Depol, Carlos Right y Trinxera.

40 ESPECTÁCULOS
MUSICALES
Entre las orquestas, L’Envelat,
el Corncanta, las actuaciones
en las residencias, las
actuaciones en la caseta
de Atlético Minas y los
conciertos de plaza
Catalunya, disfrutaremos
de una cuarentena de
propuestas musicales. Destaca
el concierto de Efecto
Mariposa y de La Oreja de
Van Gogh, el sábado 18,
en la plaza Catalunya.

ESPECTÁCULO
PIROMUSICAL
EL SÁBADO
Una de las novedades de
este año será el espectáculo
piromusical del sábado 18,
a las 23 h, en el mirador
de la Torre de la Miranda.
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UN CORPUS SEGUR PER A TOTES
L’Ajuntament de Cornellà activarà durant el Corpus
d’aquest any diverses mesures, amb l’objectiu d’oferir
una major sensació de seguretat i tranquil·litat a
les persones que hagin de recórrer la ciutat de nit,
especialment a les dones i als col·lectius LGBTI.
Servei especial d’autobusos: hi haurà dues
línies d’autobús que realitzaran parades a demanda
al llarg del seu recorregut i que enllaçaran amb les
principals estacions de transport públic. Funcionaran
les nits del 16, 17 i 18 de juny, entre les 21.30 hores
i les 03.00 de la matinada, i també el diumenge
19 de juny, de 21.30 les hores fins a mitjanit.

Punts lila i itineraris segurs: s’han dissenyat
itineraris segurs per desplaçar-se a peu entre els
diferents espais de concerts i d’activitats de la Festa
Major. En alguns d’aquests llocs s’hi ha instal·lat un
Punt Lila, espai informatiu destinat a la prevenció i
l’abordatge de les violències masclistes, i en altres
d’intermedis hi haurà personal municipal per fer
reforç d’observació nocturna (com els serenos).
Estaran operatius les nits de dijous a diumenge.

EL PEDRÓ

PUNT LILA
PUNT INTERMIG

ITINERARIS SEGURS

Parc del
Canal de la
Infanta

Ignasi
Iglesias

LA GAVAR

Fontsanta-Fatjó
Cornellà
Centre

FONTSANTA
-FATJÓ
ESCENARIS
DESTACATS

Les Aigües

CENTRE

TOC

Cornellà Riera

RIERA

PARC DE LA RIBERA
/ SPLAU
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Aquestes mesures especials se sumen a les
que ja es realitzaven en les darreres edicions,
com la presència dels mencionats Punts Lila als
principals espais de concerts o el protocol elaborat
per unes festes igualitàries i lliures de sexisme i de
LGBTIfòbia, una eina per dur a terme una actuació
coordinada davant de possibles casos d’agressió.

El Pedró

SANT ILDEFONS
Sant
Ildefons

AUTOBUSOS ESPECIALS
PLAÇA
DE SANT
ILDEFONS

L1

CORPUS 1

L2

CORPUS 2

PLAÇA DE
CATALUNYA

RRA

A
U

Gavarra

FESTA GALEGA
Parc de Can
Mercader

ALMEDA

DE CORN

Almeda

ATRACCIONS

AQUÍ
TROBAREU EL
PLÀNOL DELS
ITINERARIS
ESPECIALS
DEL CORPUS
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LES ACTIVITATS
MÉS DESTACADES
DE LA PROGRAMACIÓ
DEL CORPUS’22
DIMECRES
15 DE JUNY
El Castell

DIVENDRES
17 DE JUNY

20 h

INAUGURACIÓ CIUTAT
CRUÏLLA 2022

DIJOUS 16 DE JUNY
Plaça d’Europa

21 h

DIJOUS 16 DE JUNY

INICI DE LES ACTUACIONS
DE LA CASETA DE LA
PEÑA ATLÉTICO MINAS

DISSABTE
18 DE JUNY

Interior d’illa darrere del
carrer del Bedoll (a tocar
de la pl. del Bedoll)

18 h

ACTIVITAT COMUNITÀRIA
INFANTIL I JUVENIL
Amb teatre i jocs per a infants
i joves de 3 a 17 anys.

Plaça de Lluís Companys
19 h

BALLADA DE SARDANES
Ajuntament de Cornellà

21.10 h BALL

DE L’ÀLIGA
I PREGÓ DE CORPUS
Amb Carol Rodríguez, Marina
Rodríguez i Eva Murgui,
directora, guionista i productora
de la pel·lícula Chavalas.

Plaça del Pilar

19 h

TASTETS I MÚSIQUES
DEL MÓN I CONCERT
DE MARUJA LIMÓN
+ GUANYADORS/RES
DEL CONCURS LA VEU DE
CORNELLÀ EDICIÓ 2022

Parc de Can Mercader

09 h

C. de Joan Fernández

10 h

CAMINADA SOLIDÀRIA
DE CORRESOLIDARIS
BAIXADA EN TOBOGAN
D’AIGUA I INFLABLES

Plaça de l’Església

10.30 h

FIRAVOL DE L’ESPLAI
VOL I VOL
Sortida des de plaça
de Catalunya 11 h

DIADA TRABUCAIRE
Plaça del Pallars

13 h

FESTA DE L’ESCUMA

Parc de Can Mercader
21 h

NIT CELTA DE L’A.C. GALEGA
ROSALÍA DE CASTRO
Escola L’Areny

22 h

L’ENVELAT DEL CORPUS

21.30 h CORNDEFOC

2022:
COLLES I BÈSTIES DE FOC
00 h INICI DE LES
ACTIVITATS DE
TOC DE CORN

Inici al Complex Aquàtic
Can Mercader 16 h

TRIATLÓ CIUTAT
DE CORNELLÀ

Interior d’illa darrere
del carrer del Bedoll (a tocar
de la pl. del Bedoll)

17.30 h

TALLERS FAMILIARS

Consulta totes les activitats a www.cornella.cat

DISSABTE 18 DE JUNY /
PIROMUSICAL

DISSABTE 18 DE JUNY

HOLI DOLLY FESTIVAL FAMILIAR

Escola L’Areny

22 h

L’ENVELAT DEL CORPUS
Mirador de la Torre
de la Miranda 23 h

PIROMUSICAL
DE FESTA MAJOR

Plaça de l’Església

POPULARI 2022

Parc de la Ribera

18.30 h
19 h

HOLI DOLLY FESTIVAL
FAMILIAR

Inici a la plaça de l’Església
20 h

DIUMENGE 19 DE JUNY
Rambla d’A. Clavé

CORREFOC INFANTIL

10.30 h

V TROBADA DE PUNTAIRES
Av.de Sant Ildefons

11 h

CORPUSPORT
I ESPAI D’AIGUA!

Plaça de Francesc Macià

Plaça de l’Església

Plaça de l’Església

12 h

18 h

BALLADA DE L’ESBART,
DE BASTONS, DE LA
GALLARDA I DE SARDANES
19 h

BALL DE COLOFÓ DE L’ÀLIGA

EXHIBICIÓ CASTELLERA

MÚSICA AL CORPUS
DIVENDRES 17 DE JUNY
Plaça de Catalunya

ITACA BAND
+ POLE + BUNKER
EN CONCERT

DIUMENGE 19 DE JUNY

21.00 h

Plaça de Catalunya

LA OREJA DE VAN GOGH

DISSABTE 18 DE JUNY
Plaça de Catalunya

21.00 h

EFECTO MARIPOSA
+ LA OREJA DE VAN GOGH
EN CONCERT

ITACA BAND

Parc de la Ribera

POLE

18.30 h

CONCERT FINAL DEL CORPUS
AMB SAMANTHA, MARLON,
ALFRED GARCÍA, SUU,
LEVI DÍAZ, NEREA RODRÍGUEZ,
DEPOL, CARLOS RIGHT
I TRINXERA, CONDUÏT
PER TONY AGUILAR
I ADRIÀ ORTEGA

23.30 h

NIT JOVE: FESTIVAL
LÚPPITER TOUR 2022

EFECTO MARIPOSA
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FIESTAS AL AIRE LIBRE PARA
CELEBRAR LA RENATURALIZACIÓN
DE LA CIUDAD
A través del programa Cornellà Natura, se están llevando
a cabo numerosas iniciativas que buscan renaturalizar
la ciudad, además de fomentar la movilidad sostenible
y la adaptación al cambio climático en nuestra localidad.

JARDÍN VERTICAL
EN LA GUARDERÍA
MAG MAGINET
La guardería Mag Maginet, situada
en el barrio de Sant Ildefons,
estrena un jardín vertical plantado
en estas últimas semanas para
mejorar el entorno urbano y,
a la vez, incrementar el verde
urbano del edificio a través de este
diseño creativo. El jardín vertical
ha permitido plantar 42 plantas
de especies diversas. El hecho de
poner vegetación en vertical en
este espacio ha servido también
como recurso pedagógico para los
niños y niñas de la escuela infantil.

SEMANA DE LA
NATURALEZA,
DEL 22 DE MAYO
AL 5 DE JUNIO

FIESTA DE FINAL
DE OBRAS DE
LA AVENIDA
PABLO PICASSO

El Ayuntamiento de Cornellà
se suma a la celebración de la
Semana de la Naturaleza con
diferentes actividades, entre
las cuales destaca la fiesta del
28 de mayo, en la carretera de
Esplugues con la pl. de la Església.
La celebración se llevará a cabo de
11 a 13.30 h con actividades de
biodiversidad, jardinería, talleres
creativos, música, cuenta-cuentos,
juegos tradicionales… También se
han programado otras actividades
relacionadas con el medio ambiente,
como el Bioblitz metropolitano en
los parques Can Mercader y Canal de
la Infanta. Podéis consultar la agenda
completa en www.cornella.cat

Para celebrar la finalización de
las obras de remodelación de la
avenida Pablo Picasso, el 12 de
junio se organizará una fiesta
entre las calles Salvador Dalí
y Baltasar Oriol. Desde las 11 y
hasta las 13.30 h, habrá una
matinal lúdica abierta a toda la
ciudadanía con talleres artísticos,
teatro y actividades con agua.
La reforma de la segunda
fase de la avenida Pablo Picasso
ha finalizado recientemente
y ha servido para, sobretodo,
priorizar a los peatones en
todo el entorno y destinar un
carril de circulación exclusivo
para autobuses y bicicletas.
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El Ayuntamiento de Cornellà continúa impulsando
la campaña “Enfortir Cornellà”, con el objetivo
de dar visibilidad a las fortalezas y estructuras que
configuran los pilares de esta ciudad y que han
permitido construir sólidas estructuras sociales,
económicas, de convivencia y ambientales.

ENFORTIR LA CONVIVÈNCIA
Uno de los ámbitos sobre los que hace hincapié la
campaña es la convivencia. “Enfortir la convivència”
quiere decir fortalecer las conexiones sociales que tiene
la ciudad y que dan lugar a servicios y equipamientos
que dan respuestas a las necesidades de todos los
colectivos, trabajar de manera comunitaria y crecer
compartiendo talento, ideas y experiencias desde el
diálogo y el respeto. Y todo ello complementado con
el trabajo de miles de personas implicadas en las más
de 200 entidades sociales, culturales y deportivas de
la ciudad. De este modo, equipamientos como las dos
nuevas bibliotecas, que se ponen en marcha en junio
junto con las tres que ya existen; la nueva escuela de
música, los centros cívicos, las fiestas de barrio, las
actividades culturales en los espacios públicos y en
los centros culturales, o los equipamientos deportivos,
son elementos que dan solidez y fortalecen las
redes de convivencia y de identidad con Cornellà.
Pero además, “Enfortir la convivència” tiene que
ver con el civismo, con el respeto al espacio público
y con la seguridad. Para ello, el Ayuntamiento ha
reforzado las dotaciones policiales y ha creado nuevos
servicios, para mejorar la sensación de seguridad;
ha apostado por un espacio público pensado para
mejorar el bienestar de los peatones, con zonas más
iluminadas, más amplias y accesibles. Y para mantener
todo este equilibrio es crucial la corresponsabilidad y la
implicación ciudadana, para construir y mejorar nuestro
espacio comunitario, nuestras calles y nuestros barrios.
Cornellà es hoy una ciudad segura, solidaria,
culturalmente activa, con talento y con capacidad de
reinventarse y de hacer frente a las dificultades, sin
dejar a nadie atrás y mirando al futuro con optimismo.

EL ADN DE CORNELLÀ TIENE
EL GEN DE LA RESILIENCIA,
LA IGUALDAD, LA SOLIDARIDAD
Y EL EMPRENDIMIENTO
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1.500 INCIDÈNCIES
GESTIONADES PER LA PLATAFORMA
A PROP TEU DURANT 2021
Durant el 2021, la plataforma A Prop
Teu ha rebut 1.500 aportacions
per part de la ciutadania, de les
quals més de la meitat han estat
vinculades a temes relacionats amb
l’espai públic i al seu manteniment
(58,9%), seguides d’incidències sobre
seguretat i convivència (19,6 %)
i sobre salut pública (12,4 %).
Arran d’aquests suggeriments
rebuts, s’han dut a terme 427
microprojectes, relacionats,
majoritàriament, amb l’àmbit del

manteniment. Exemples d’aquestes
actuacions són: la reparació de
la malla d’escalada a la plaça de
Joan Miró, la plantació d’arbres
al carrer dels Catalans, el canvi
del paviment a la zona dels jocs
infantils de la plaça d’Extremadura
i la reparació de diferents elements
de la zona de jocs de la plaça de
Campfasso. També s’han reparat
bancs al passatge de Fatjó i s’han
arreglat les voreres al passeig
dels Ferrocarrils, entre d’altres.

INCIDÈNCIES PER
VIA D’ENTRADA

La plataforma A Prop Teu és
una eina de comunicació directa
entre l’Ajuntament i la ciutadania
per registrar avisos o propostes
de millora de diferents aspectes
relacionats amb la ciutat. Des de
la seva posada en marxa, l’any
2013 i fins a l’actualitat, s’han
comptabilitzat 11.636 aportacions, amb una mitjana superior
a les 1.500 durant els darrers
cinc anys, fet que mostra la
consolidació d’aquest servei.

INCIDÈNCIES
PER ÀREA

Web: 387

Salubritat
pública

88%

Twitter: 179

www

12,4%

12%

Espai Públic
58,9%

Obra
3,2% privada

Guàrdia
Urbana
/ Convivència
19,6%

Generals
5,7%

SI VOLEU FER SUGGERIMENTS A LA PLATAFORMA, PODEU ACCEDIR A TRAVÉS DE:

www.apropteucornella.cat

apropteu@aj-cornella.cat

@apropcornella
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FUNCIONAMIENTO DE LOS
NUEVOS CONTENEDORES
INTELIGENTES
En primer lugar, pulsar el botón
situado en la parte derecha
del contenedor y una vez
se enciende una pequeña
luz fluorescente, accionar el
pedal o la palanca para abrir
el contenedor. (El contenedor
no se abre automáticamente).

1

Hay que pulsar
el botón y
esperar que
se active la
luz verde

Una vez abierta la tapa,
depositar los residuos en el
interior. Todos los contenedores,
excepto los de restos (grises)
tienen rejas para depositar los
residuos de forma adecuada.

2

Abrimos el
contenedor
levantando la
tapa, accionando
el pedal o
la palanca

UNA CIUDAD MÁS LIMPIA ‘PAM A PAM’
El Ayuntamiento de Cornellà continúa desplegando el
nuevo servicio exhaustivo de limpieza “Pam a pam”.
Consiste en un conjunto de actuaciones que se
llevan a cabo por sectores, de lunes a viernes.
A través de este nuevo servicio de limpieza, se
limpian en profundidad contenedores, alcantarillas,
calles, pipicans (en los que también se realiza el
cambio de arena), parques y pavimentos. También
se hacen pequeños trabajos de reparación sobre
aquellos elementos deteriorados del espacio
público y se mejora en la jardinería y pintura
(eliminando, especialmente, los grafitis).

Nota: ES IMPORTANTE
NO DEJAR ABIERTOS LOS
CONTENEDORES, ASÍ
COMO EVITAR DEPOSITAR
RESIDUOS FUERA DE ELLOS

3

Introducimos
los residuos
a través de
la reja
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LA XARXA DE BIBLIOTEQUES
DE CORNELLÀ S’AMPLIA I PASSA
DE 3 A 5 EQUIPAMENTS
La posada en marxa de les biblioteques
d’Almeda i de Fontsanta-Fatjó serà
a partir del 13 de juny

La ciutat compta amb la Xarxa de
Biblioteques de Cornellà (XBC),
formada pel conjunt d’equipaments
públics municipals que ofereixen
el servei de biblioteca pública
a tota la ciutadania. Fins ara,
aquesta xarxa estava formada
per la Biblioteca Central i les
biblioteques de proximitat Marta
Mata i Sant Ildefons, però ara
s’ampliarà amb la posada en
marxa de les biblioteques Teresa
Pàmies, situada a Almeda, i Clara
Campoamor, a Fontsanta-Fatjó.
La posada en marxa d’aquests
dos equipaments respon a
la voluntat de l’Ajuntament
d’apropar aquest servei a tots

els barris de la ciutat. A banda
de l’oferta lectora i documental
pròpia de les biblioteques, els
dos edificis també disposen de
sales d’ordinadors i connexió wifi
per garantir l’accés a les noves
tecnologies a tota la població.
La finalitat de la XBC és
proporcionar l’accés lliure i gratuït
a la informació, al coneixement,
a l’aprenentatge al llarg de la
vida, a la cultura i al lleure. Les
biblioteques de Cornellà són de
titularitat municipal i es gestionen
en conveni amb la Diputació de
Barcelona. Actualment, 39.728
persones tenen carnet de les
biblioteques de Cornellà, que els

permet gaudir gratuïtament del
servei de préstec de documents
i d’activitats diverses (al voltant
d’una dotzena a la setmana)
encaminades a promoure el
gust per la lectura, la formació,
el desenvolupament personal
i crític i la cohesió social.
La posada en marxa dels
dos nous equipaments culturals
significa el tret de sortida a
la Festa Major. L’11 i el 12 de
juny, a banda d’obrir les portes
de les biblioteques perquè la
ciutadania conegui aquestes dues
noves instal·lacions, també s’ha
programat un seguit d’activitats
per celebrar la seva estrena.
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BIBLIOTECA
CENTRAL

BIBLIOTECA
MARTA MATA

BIBLIOTECA
SANT ILDEFONS

Inauguració: 23 d’abril de 1996
Superfície: 2.040 m² distribuïts
en tres plantes
Adreça: Mossèn Andreu, 15

Inauguració: 10 de gener de 2009
Superfície: 1.415 m² distribuïts
en tres plantes
Adreça: Rubió i Ors, 184

Inauguració: 16 de març de 2013
Superfície: 1.660 m² distribuïts
en dues plantes
Adreça: Plaça de Carles Navales, s/n.

El Pedró

SANT
ILDEFONS

EL PEDRÓ

Clara Campoamor

Sant
Ildefons

Sant Ildefons

Central

Parc del Can
de la Infanta
Ignasi Iglesias

LA GAVARRA

Fontsanta-Fatjó

FONTSANTA
-FATJÓ

Cornellà
Centre

Gavarra

Parc de Can
Mercader

Les Aigües

ALMEDA
CENTRE

Teresa Pamies

Marta Mata

Almeda
Cornellà
Riera

BIBLIOTECA
CLARA CAMPOAMOR
Inauguració: 13 de juny de 2022
Superfície: 1.057 m² en una planta
Adreça: Ctra. de Sant Joan Despí, 70
(al parc del Canal de la Infanta)

RIERA

BIBLIOTECA TERESA PÀMIES
Inauguració: 13 de juny de 2022
Superfície: 1.100 m² dividits en dues plantes
Adreça: Passeig dels Ferrocarrils Catalans, 187
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#TeresaPàmies

LES BIBLIOTEQUES TERESA PÀMIES
I CLARA CAMPOAMOR, NOUS
ESPAIS CULTURALS A ALMEDA
I FONTSANTA-FATJÓ
Les dues biblioteques que ara es posen en marxa són
més que un espai per emportar-se llibres de préstec.
Són dos equipaments culturals de proximitat que
tindran una presència activa en els barris, aprofitant
les seves ubicacions privilegiades. La biblioteca de
Fontsanta-Fatjó està situada en el mateix parc del
Canal de la Infanta i la d’Almeda és molt a prop del
Casal d’avis, al costat d’un parc infantil. La finalitat és
desenvolupar activitats a l’aire lliure per involucrar el
veïnat en aquestes propostes. Una de les novetats que
inclouran les noves biblioteques serà la incorporació
de bucles magnètics als taulells i sales polivalents per
facilitar l’escolta a les persones que portin audiòfons.

AULES D’ESTUDI 24/7
Les dues noves biblioteques compten amb aules
d’estudi obertes les 24 hores del dia durant tot
l’any, un nou servei, modern i innovador, pioner
a la Xarxa de Biblioteques de la província de
Barcelona. Estaran vigilades a través de l’aplicació
de seguretat ciutadana M7, de l’empresa local
Einsmer i de Siemens. Per accedir-hi, cal tenir
l’aplicació descarregada i donar-se d’alta al servei
d’aules d’estudi. Un cop fet aquest pas, l’aplicació
facilita un codi QR que permet l’accés al recinte.

#TeresaPàmies
#ClaraCampoamor
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#ClaraCampoamor
COM ÉS LA BIBLIOTECA
TERESA PÀMIES?
La Biblioteca Teresa Pàmies està situada al passeig dels Ferrocarrils
Catalans, molt a prop del Casal d’avis d’Almeda. Té una superfície de
1.100 metres quadrats, dividits en dues plantes que disposen d’àrea
de diaris i revistes, zona infantil i jove, espai multimèdia, serveis de
préstec interbibliotecari i accés a internet, wifi i impressions. Aquest
equipament cultural consta de 120 punts de lectura, de consulta i d’estudi
i tindrà una programació regular d’activitats per a tots els públics.

UNA BIBLIOTECA OBERTA AL
PARC DEL CANAL DE LA INFANTA
També obrirà les portes la Biblioteca Clara Campoamor,
situada al parc del Canal de la Infanta, al barri de
Fontsanta-Fatjó. És un espai de 1.057 m2 en una sola
planta. Aquesta biblioteca disposa de 118 punts de
lectura, té un fons de 9.760 documents i consta de servei
d’autopréstec i interbibliotecari, àrea infantil i de premsa,
espai BiblioLab i accés a internet, wifi i impressions.

CAP DE SETMANA FESTIU PER CELEBRAR L’OBERTURA
DE LES DUES BIBLIOTEQUES
El cap de setmana de l’11 i el 12 de
juny, les dues noves biblioteques
portaran a terme diferents activitats
per celebrar la seva posada en
marxa. En els dos equipaments i
també en els seus voltants, hi haurà

cercaviles, visites guiades pels
edificis nous i espectacles infantils,
i els infants podran pintar el conte
que s’ha editat especialment
per a la inauguració. També s’ha
habilitat un espai de photocall i

Podeu consultar l’agenda d’activitats a www.cornella.cat

ludoteca musical. Per homenatjar
les dones que posen el nom als
dos nous centres culturals, hi
haurà cinema-fòrum i lectures
sobre Clara Campoamor
i sobre Teresa Pàmies.
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JORNADA FESTIVA PER CELEBRAR
EL DIA CONTRA LA LGBTIFÒBIA
Des del programa SAI Decolors Cornellà Diversa i
amb la col·laboració de diversos departaments del
Consistori, s’han organitzat un seguit d’activitats
amb motiu del Dia Internacional contra la
LGBTIFÒBIA, que s’engloben dins del pla local per
a la diversitat sexual i de gènere de l’Ajuntament
de Cornellà. Entre les activitats, destaca la festa
del 20 de maig, amb actuacions musicals.
La commemoració d’aquest dia és una de les moltes
activitats que es porten a terme a la nostra localitat per
evitar conductes d’agressions o de discriminació contra
el col·lectiu LGBTI. El programa Decolors s’ha implantat
a Cornellà per garantir la protecció dels drets de les
persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals.
El programa es va engegar l’any 2018 i es divideix en
tres aspectes: campanyes de sensibilització LGBTI+,
tallers educatius i formacions (sobretot en instituts) i el
servei d’atenció integral, que és un servei d’ajut i de caire
confidencial, dirigit a persones LGBTI+ (adolescents, joves
i adultes) i/o a les seves famílies, per demanar informació,
assessorament o suport emocional. També és un
recurs per tramitar denúncies i informar de situacions
LGBTIfòbiques, en coordinació amb la Generalitat de
Catalunya. Aquest servei ha atès 21 persones durant
2021 i s’han realitzat 45 atencions per motius diversos.

INFORMACIÓ DEL
SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL:
• Gratuït, confidencial i obert a tota
la població cornellanenca
• Obert el dijous, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h
• Per sol·licitar la visita, cal escriure un correu
electrònic a decolorscornella@gmail.com

AGENDA D’ACTIVITATS COMMEMORATIVES
CONTRA LA LGBTIFÒBIA
DEL 9 AL 20 DE MAIG
PUNTS ALS INSTITUTS
“MOSTREM
LA REALITAT”
Activitats de reflexió sobre
les diferents identitats
de gènere durant l’hora
del pati, en els sis
instituts de la ciutat.

DIMARTS 17 DE MAIG
TROBADA GENERAL
DE LA XAJI

DIVENDRES 20 DE MAIG
FESTA CONTRA LA
LGBTIFÒBIA A CORNELLÀ

Espai Jove Fontana
(Barcelona) 09 h

Plaça de Catalunya
De 17.30 a 19.30 h / TALLERS PER
A JOVES DE 12 A 25 ANYS
De 18 a 19 h / CONTACONTES
De 19.30 a 20.30 h / PASSAREL·LA
PER DEIXAR LA VERGONYA ENRERE
De 20.30 a 21.30 h / MÚSICA AMB DJ BERTA

LECTURA DEL MANIFEST
I ESPECTACLE “PINCHO
DE TORTILLA”
Plaça de Sant Ildefons
17.30 h

PENJADA DE LA
BANDERA IRISADA
@cornellajove
@nitsinsomnia

A l’oficina SAI, l’Oficina Jove i
al Centre Cívic Sant Ildefons

DISSABTE 28 DE MAIG
ESPECIAL ‘NIT DRAG’
DE LES NITS INSÒMNIA
Centre Cívic Sant Ildefons

De 22 a 02 h
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EN MARXA LA NOVA OFICINA
VIRTUAL D’ATENCIÓ CIUTADANA
L’Ajuntament de Cornellà ha posat en funcionament la seva nova Oficina
Virtual d’Atenció al Ciutadà amb l’objectiu de reforçar l’atenció ciutadana i
facilitar l’accés dels veïns i de les veïnes als tràmits administratius. Amb aquest
servei, la ciutadania del municipi podrà realitzar gestions amb l’Ajuntament
de forma fàcil, garantint la seguretat i la validesa legal completa, sense
haver de desplaçar-se físicament fins a les dependències municipals.

COM FUNCIONA LA NOVA
OFICINA VIRTUAL?

QUINS TRÀMITS PODEM
FER PER VIDEOTRUCADA?

» Des de la pàgina de CITA PRÈVIA, cliquem
“Atenció per videotrucada” i “Sol·licitar Cita Prèvia”.

» Alta al padró municipal d’habitants
(per naixement)

» Des d’aquí, triem la cita dins del calendari.

» Autorització de domiciliació bancària

» Omplim les nostres dades personals
i el tràmit que volem realitzar.

» Comunicació d’obres excloses de
llicència urbanística municipal
(assabentat, únicament habitatges)

» Un cop sol·licitada la cita, rebrem un correu
electrònic amb la confirmació del dia i hora
per a la cita i l’enllaç de la connexió.

» Sol·licitud d’informe d’estrangeria

» El dia de la cita, ens haurem de connectar a
través de l’enllaç del correu electrònic.
» L’accés es podrà fer des de qualsevol
dispositiu amb connexió a Internet.
» El personal de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament atén aquesta videotrucada.

Les persones interessades poden concertar cita
prèvia per a aquest servei a través de la pàgina
https://citaprevia.cornella.cat
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15a EDICIÓ DE LES NITS INSMÒMNIA

QUÈ FER A CORNELLÀ SI ETS JOVE…
Més enllà de la programació de Festa Major, la cultura local compta aquest
mes amb el final de la temporada d’hivern i primavera de la programació del
Cornellà Escènica i de dues exposicions en els museus de la nostra ciutat.
Les activitats per als més joves, amb l’arribada del bon temps, també augmenten.
Si voleu conèixer aquesta programació, us podeu subscriure al
butlletí del Què Fer a Cornellà o descarregar l’app gratuïta des d’aquest QR.

www.queferacornella.cat

TORNEN LES NITS INSÒMNIA
El programa d’oci nocturn i saludable per a joves
d’entre 16 i 35 anys arriba amb la seva 15a edició.
Les Nits Insòmnia presenten activitats fins al 4 de juny
totalment PRESENCIALS.

Dades de contacte:
@nitsinsomnia
669 989 501

FES EL TEU CURT
EN UNA NIT
DIVENDRES 20 DE MAIG
22 a 02 h
Oficina Jove

NIT DE CIRC
DISSABTE 21 DE MAIG
22 a 00 h
Caldereria (c. de Sevilla, local Castellers)
Taller d’acrobàcies aèries amb teles i cèrcol.

NIT DE MANUALITATS
DIVENDRES 27 DE MAIG

22 a 02 h
Oficina Jove
Espelmes, test de ceràmica,
mural conjunt i pals de diable.

NIT DRAG
DISSABTE 28 DE MAIG

22 a 02 h
Centre Cívic Sant Ildefons
Maquillatge Drag, Taller de voguing, Crea el teu
monòleg, Categoria…Eleganza! Taller de complements.

PÀDEL I TENNIS
DIVENDRES 3 DE JUNY
22 a 00 h
Federació Catalana de Tennis
(c. de Verge Verge de
Montserrat, s/n)

NIT MULTITALLER
DISSABTE 4 DE JUNY
22 a 02 h
Centre Cívic Sant Ildefons
Cuina vegana, defensa
personal, rebosteria vegana
i cosmètica natural.
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ELS BOLSILIBROS BRUGUERA

NOA & THE HELL DRINKERS

…I A MÉS
MÚSICA
DISSABTE 11 DE JUNY
MARATÓ DE ROCK
Plaça de Sant Ildefons 17 a 00 h
Fins a quinze grups locals i comarcals se citaran per fer
un recital de set hores de música en directe.

DARRERS ACTES DEL
CORNELLÀ ESCÈNICA
GENER-MAIG 2022
DIUMENGE 22 DE MAIG
HOY ES SIEMPRE TODAVÍA
Sala Ramon Romagosa 19 h
10,75 € www.entradescornella.cat
TEATRE / Amb Alberto San Juan i
Fernando Egozcue, és un antirecital
dels poemaris de Machado per
evitar que se’ns refredin els cors.

DISSABTE 28 DE MAIG
NOA & THE HELL DRINKERS

EXPOSICIONS
A PARTIR DEL 18 DE MAIG
EXPOSICIÓ VIRTUAL “ROIG NAIXENT.
ENTRE ART I CIÈNCIA. ANTONI SERRA
FITER, EL CERAMISTA DEL MODERNISME”
Per commemorar el Dia Internacional
dels Museus, s’ha recuperat l’exposició
que va acollir el Castell el 2020,
durant els mesos de confinament,
sobre la vida i obra de l’artista.

Plaça de Francesc Macià 21 h Gratuït
MÚSICA / La banda de blues-rock presenta el seu
últim treball, titulat “Craft Blues”. Aquest concert
és la CLOENDA DEL CORNELLÀ ESCÈNICA de
la temporada de gener a maig de 2022.

FESTA DELS 40 ANYS DE
RÀDIO CORNELLÀ
DIUMENGE 5 DE JUNY
Llac del parc de Can Mercader D’11 a 14 h
La festa comptarà amb la participació dels programes
de la graella i les actuacions d’artistes locals com
Apollo T & Moed, Paula Urbina, La Trinxera, Luxor Grey,
Joven Greko i una sessió del DJ Quique Tejada.

FINS AL 22 DE MAIG
LA GRAN AVENTURA DELS BOLSILIBROS
BRUGUERA (1946-1986)
El Castell
Homenatge als bolsilibros de l’editorial Bruguera
(llibres de butxaca dedicats a la literatura popular).
Ràdio Cornellà celebra els 40
anys amb programes especials
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ELS CASALS D’ESTIU SÓN LA MILLOR
OPORTUNITAT PER DIVERTIR-SE
DURANT L’ESTIU
Ara que està a punt de finalitzar el curs escolar, toca a les famílies decidir quina activitat faran
els seus fills i les seves filles durant les llargues vacances d’estiu. Són més de 1.400 places les
que s’ofereixen i les entitats de lleure i esportives ja han obert les inscripcions.

CASALS I CAMPUS, BARRI A BARRI
ALMEDA
AMPA Escola Dolors
Almeda
ampadolorsalmeda@gmail.com

AMPA Escola Martinet
ampa.escola.martinet@gmail.com

Museu de Matemàtiques
de Catalunya (MMACA)
contacte@mmaca.cat

L.Academia
info@lacademiaidiomas.com

CD Almeda
cdalmedaef@gmail.com

MIJAC Els Esquirols
mariano_bayon@hotmail.com

Complex Can Mercader
info@complexcanmercader.com

Can Padró

Tecnoestiu (Citilab)

unagostacanpadro@gmail.com

93 551 06 60

Bàsquet Femení
Cornellà

LA GAVARRA

kerencc@crnesports.cat

CENTRE

SANT ILDEFONS
Club Infantil i Juvenil
Sanfeliu-Sant Ildefons
club@sanfeliu-santildefons.org

CEIJ Gavina

AMPA EMEE Virolai

administracio@ceijgavina.org

ampaemeevirolai@hotmail.com

AMPA Escola Mediterrània

AMPA Escola Jacint
Verdaguer

esplaivolivol@gmail.com

escolamediterraniaampa
@gmail.com

AMPA Escola
Anselm Clavé

RIERA

ampaanselmclave@gmail.com

AFA Escola l’Areny

ampatorremiranda@hotmail.com

AFA Escola Els Pins

afalarenycornella@hotmail.com

ampapinscornella@gmail.com

AMPA Escola Abat Oliba

AMPA Escola
Alexandre Galí

Assoc. Corncrenata
(Casal cultural:
manualitats i teatre)

ampabatoliba@gmail.com

ampalexandregali@gmail.com

Fundació UE Cornellà

UE Sant Ildefons

G.E. Vol i Vol

corncrenata@gmail.com

Club Basket Almeda
moncho.becerra@gmail.com

FONTSANTA-FATJÓ

EL PEDRÓ

Societat Coral La Unió
(Taller musical d’estiu)

AFA Escola Sant Miquel
santmiquel.afa@gmail.com

ampajverdaguer@gmail.com

AMPA Escola Torre
de la Miranda

info@uecornella.cat

escuela@uesantildefons.com

Rugby Club Cornelà

CH Ràpid Cornellà

escola@rugbyclubcornella.cat

handbolcornella@gmail.com

Club Cornellà Atlètic

AE Sàndor

lauragirol99@gmail.com
kevinfernandezalvarez@gmail.com

aesandor.coordinacion
@gmail.com

sc.launio@launiodecornella.cat

Parc Esportiu

CE Cornellà

AMPA Escola Suris

info@parcesportiullobregat.com

rmcanaletas@gmail.com

CEIJ Mowgli

ampasuris12@gmail.com

Club Bàsquet Cornellà

Futbol Sala Cornellà

cijmowgli@fundesplai.org

CD Fontsanta-Fatjó

AMPA Escola Ignasi
Iglesias

info@cdfontsantafatjo.com

gustavoliverfernandez
@gmail.com

Esplai Fontsanta-Fatjó

Club Triatló Cornellà

ampaignasiglesias@gmail.com

fontsanta-fatjo@fundesplai.org

info@triatlocornella.com

Informa’t de dates i horaris al web municipal

cornellafs2013@gmail.com
alejandrodiazgarcia95@gmail.com

www.cornella.cat
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RECONEIXEMENT A LES
ENTITATS ESPORTIVES DURANT
LA FESTA DE L’ESPORT
Com cada any en finalitzar la temporada esportiva
al municipi, se celebra la Festa de l’Esport, que
consisteix a lliurar diferents guardons als esportistes i
equips que han destacat al llarg de l’any per les seves
efemèrides. Aquest any, i com a novetat, la cerimònia
servirà per reconèixer la tasca que totes les entitats
esportives han desenvolupat en el decurs dels dos
anys de pandèmia, especialment aplicant les mesures
de seguretat en les seves pràctiques esportives.
D’aquesta manera, durant la nit del divendres 10
de juny, a partir de les 21 h, al parc de Can Mercader,
es lliuraran 32 diplomes a les associacions
esportives cornellanenques.

GRAN FESTA ESPORTIVA PER CELEBRAR
LA CLOENDA DELS JOCS ESCOLARS
El parc de Can Mercader acull,
el dissabte 28 de maig, a partir
de les 9 h, la festa de l’Esport en
Edat Escolar, una jornada lúdica
i participativa, amb un programa
farcit d’activitats que convida els

nens i les nenes que han participat
en els jocs escolars, així com els
seus pares, mares i familiars.
La jornada s’iniciarà a les
nou del matí amb el tradicional
lliurament de trofeus a les entitats

expedients sotmesos a l’aprovació de la
Junta de Govern Local i del Ple municipal.

PROPOSTA D’ACORD: Proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció del següent ACORD:
Vist el projecte d’obres ordinàries de
conservació i manteniment anomenat
“Obres de conservació i manteniment dels
carrers M. Aurèlia Campmany i Passatges
Centre, Almàchar i Huéscar ” amb un
pressupost estimat de 267.982,72 € (IVA
no inclòs) i de 324.259,09 € (IVA inclòs).
Vist l’informe emès pel Cap del
departament de Patrimoni de data
6 d’agost de 2021 que s’adjunta a
l’expedient electrònic amb Id 3493329.
Vist l’informe de data 28 de gener de 2022
subscrit Sra. Dioni Giménez Casquero – Cap
de la Brigada Municipal, obrant a l’expedient.
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica
als Departaments d’Espai Públic, Medi Ambient,
Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana,
segons l’acord adoptat en Junta de Govern
Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant
el qual s’aprova la Instrucció relativa als tràmits
i documents a incorporar en determinats

Atès el que estableixen els articles 12, 24 i
següents, i 34 i següents del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel
Decret núm. 179/95, de 13 de juny, pel que fa a
les obres locals ordinàries, als documents que
han d’integrar el projecte, i al procediment per
a la seva aprovació en relació a les obres de
conservació i manteniment; els articles 234 i 235,
en relació a les obres locals i al contingut del
projecte, respectivament, del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya; i els articles 229 i següents de la Llei
9/2017 de data 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic en quant a l’elaboració del projecte
com a acte previ a l’adjudicació d’unes obres, la
classificació de les obres i el contingut del projecte.
Atès que el present projecte es defineix com
obra ordinària, d’acord al que estableix l’article
9 i de conservació i manteniment, d’acord
al que estableix l’article 12.5 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de
Gestió d’Activitats, Ordenances i Administració
d’Espai Públic obrant a l’expedient.
Atès que l’adopció d’aquest acord és
competència del Ple Municipal, de conformitat
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei

participants i als millors equips en
les diferents modalitats esportives
d’aquest curs. En total, s’han
programat més de quaranta
activitats: competicions esportives i
circuits d’habilitat, jocs tradicionals,
de taula i infantils, entre d’altres.
A més, també hi haurà activitats
d’aigua a la piscina, per la qual cosa
es recomana portar roba de bany.

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim Local, i l’article 52.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal.
El President de la Comissió Informativa
d’Espai Públic i Convivència, proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el projecte d’obres ordinàries
de conservació i manteniment anomenat
“Obres de conservació i manteniment dels
carrers M. Aurèlia Campmany i Passatges Centre,
Almàchar i Huéscar” que s’adjunta a l’expedient electrònic amb Id núm. 3210704 i núm.
Hash SHA-512: 5A4A5562B6F83C28853585A16089055B411858A57B3B7F3F5942728E2ABCD6765E5EAA610CF75581856DBE292DD908E961964231BD99F262B7F8C204E64E0657
amb un pressupost estimat de 267.982,72 €
(IVA no inclòs) i 324.259,09 € (IVA inclòs).
Segon.- 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;
així com al Butlletí d’Informació Municipal.
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ALUMNES DE L’ESTEVE TERRADAS
CREEN UNA MARCA DE PRODUCTES
DE LLEURE I ESPORT
Alumnes de formació professional de l’institut Esteve
Terradas han creat la marca “Lynx”, formada per quatre
productes de lleure i esport. Aquesta iniciativa s’ha
desenvolupat, conjuntament, amb el centre d’FP
Antoni Algueró, de Sant Just Desvern.
Els estudiants dels dos centres han creat una
beguda isotònica amb gust de maduixa, samarretes,
una tassa i un hijab perquè les noies musulmanes
practiquin esport amb un mocador més transpirable.
La beguda està homologada i habilitada per al seu
consum en els 27 països que integren la UE i s’ha
elaborat a Benissa (Alacant).
Els joves s’han encarregat de tot el procés de
disseny, de producció i de promoció posant en
pràctica els coneixements adquirits a l’aula.

L’INSTITUT MIQUEL
MARTÍ I POL
PARTICIPA EN UN
REPTE D’INNOVACIÓ

EDICTE: En conformitat amb el que disposa
els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i 304 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, es dóna publicitat l’Acord Plenari
de dia 27 d’abril de 2022, relatiu a la modificació
de l’acord plenari de 2 de juliol de 2019,
posteriorment modificat per nous acords plenaris
de 18 de desembre de 2019, de 27 de gener de
2021, 24 de març de 2021 i 30 de juny de 2021,
de determinació del nombre, característiques
i retribucions dels membres corporació:
…
“Acord Plenari de 27 d’abril de 2022 ”
Un cop constituït el nou Ajuntament derivat
del resultat de les Eleccions Locals convocades
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril
i dins de les operacions de configuració del
nou Cartipàs Municipal, aquest Ajuntament,
mitjançant acord plenari adoptat en sessió
celebrada en data 2 de juliol següent,
posteriorment modificat per nous acords plenaris
de 18 de desembre de 2019, 27 de gener de

Fotografia cedida per Ràdio Cornellà

El passat 28 d’abril, l’institut cornellanenc Miquel Martí i Pol –juntament amb
altres centres de secundària de Catalunya, d’Espanya i d’arreu d’Europa–,
va afrontar els reptes que 24 empreses capdavanteres de tot l’Estat van
plantejar dins de la tercera edició de “24 h d’Innovació Barcelona”.
Les vint-i-quatre corporacions van exposar un problema real no
resolt a aquests centres d’FP, que van tenir tot un dia per resoldre’l.
El centre guanyador ha rebut un premi de 1.500 euros i els finalistes
tenen accés a uns campaments d’innovació durant tres dies.

2021, 24 de març de 2021 i 30 de juny de 2021,
a la vegada que va determinar els regidors i
regidores que havien de desenvolupar els seus
càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial,
també va concretar el seu règim de retribucions
i d’indemnitzacions per assistència a sessions
d’òrgans col·legiats municipals, tot això en el
marc establert pel que disposaven els articles 75 i
següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en concordança
amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb
els articles 32 i següents del ROM, interpretats
d’acord amb la seva Disposició Addicional.
Atès que en aquest moment resulta necessari
modificar aquest règim com a conseqüència de
determinades circumstàncies organitzatives.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat
amb el que disposa l’article 75 i següents
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local i legislació
autonòmica concordant, proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar amb efectes del dia 1 de
maig de 2022 el punt 7 de l’acord plenari
adoptat en sessió celebrada en data 2 de juliol
de 2019, posteriorment modificat per nous
acords plenaris de 18 de desembre de 2019,

27 de gener de 2021, 24 de març de 2021 i
30 de juny de 2021, en el sentit següent:
a.La regidora no adscrita d’aquest Ajuntament,
senyora Elisabeth García Petit, passarà a
desenvolupar el seu càrrec sense un règim
de dedicació específic i, en conseqüència,
sense percepció de retribucions ni alta a la
Seguretat Social, però amb dret a percebre
les indemnitzacions per assistència a sessions
d’òrgans col·legiats municipals prevista al punt
9 de l’acord plenari de referència, en els termes
previstos per l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
b. La regidora i actual Portaveu del Grup
municipal PODEMOS, senyora Mari Carmen
López Álvarez, passarà a desenvolupar el
seu càrrec en règim de dedicació parcial,
amb dret a ser donada d’altra al Règim
General de la Seguretat Social i a percebre
una retribució bruta anyal de 18.819,00 €
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de
la Província, al Butlletí d’Informació Municipal i al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment
del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i difondre el seu contingut, en compliment
del Principi de Transparència, mitjançant la seva
publicació actualitzada i permanent en la Seu
electrònica municipal, en compliment del que
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
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CORNELLÀ, CAPITAL DEL FLAMENCO
DE CATALUNYA

Podéis consultar la agenda completa en www.cornella.cat
Cornellà vuelve a disfrutar del
Festival de Arte Flamenco de
Catalunya, que este año llega a
su edición número 38. Hasta el
4 de junio, el flamenco estará
presente en diferentes espacios
de nuestra ciudad, la mayoría de
ellos, espacios abiertos. La muestra,

como todos los años, incluye tanto
a nuevas promesas como también
a artistas consagrados, entre los
cuales destacan Israel Fernández y
Diego del Morao, que actuaron en
L’Auditori el pasado 14 de mayo.
Durante las próximas semanas,
habrá presentaciones de libros,

conferencias y muchas actuaciones
musicales, como Las academias
bailan (el 29 de mayo, a las 12 h,
en la plaza de Sant Ildefons) y
La prenda roja (el viernes 3 de
junio, en la plaza del Pilar,
a las 20 h).

Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

expedients sotmesos a l’aprovació de la
Junta de Govern Local i del Ple municipal.

reguladora de les bases de règim Local, i l’article
52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal.

Tercer.- Notificar aquest acord a les Regidores
afectades pel seu coneixement i efectes, així
com al departament de Recursos Humans,
que haurà de materialitzar, amb els mateixos
efectes, la baixa d’aquesta regidora en el
règim general de la Seguretat Social i en la
nòmina de retribucions corresponent.
Cornellà de Llobregat, 3 de maig de 2022
PROPOSTA D’ACORD: Vist el projecte d’obres
ordinàries de conservació i manteniment
anomenat “Projecte de rehabilitació de les
disfuncions existents en l’escultura de la Porta
Diagonal situada a la Plaça Joan Miró” amb
un pressupost estimat de 105.193,42 € (IVA
no inclòs) i de 127.284,04 € (IVA inclòs).
Vist l’informe de data 26 de gener de 2022
subscrit Sra. Dioni Giménez Casquero – Cap
de la Brigada Municipal, obrant a l’expedient.
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica
als Departaments d’Espai Públic, Medi Ambient,
Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana,
segons l’acord adoptat en Junta de Govern
Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant
el qual s’aprova la Instrucció relativa als tràmits
i documents a incorporar en determinats

Atès el que estableixen els articles 12, 24 i
següents, i 34 i següents del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel
Decret núm. 179/95, de 13 de juny, pel que fa a
les obres locals ordinàries, als documents que
han d’integrar el projecte, i al procediment per
a la seva aprovació en relació a les obres de
conservació i manteniment; els articles 234 i 235,
en relació a les obres locals i al contingut del
projecte, respectivament, del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya; i els articles 229 i següents de la Llei
9/2017 de data 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic en quant a l’elaboració del projecte
com a acte previ a l’adjudicació d’unes obres, la
classificació de les obres i el contingut del projecte.
Atès que el present projecte es defineix com
obra ordinària, d’acord al que estableix l’article
9 i de conservació i manteniment, d’acord
al que estableix l’article 12.5 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de
Gestió d’Activitats, Ordenances i Administració
d’Espai Públic obrant a l’expedient.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència
del Ple Municipal, de conformitat amb allò
establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,

El President de la Comissió Informativa
d’Espai Públic i Convivència, proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el projecte d’obres ordinàries de
conservació i manteniment anomenat “Projecte
de rehabilitació de les disfuncions existents en
l’escultura de la Porta Diagonal situada a la Plaça
Joan Miró” 3493594 i núm. Hash SHA-512:
123F5D29C6A61F4F62BE7E848983171EB127E43BC8DC8F82DB06A8024C28BECE837FCBDF4A859527E6674E47F633E29A1C427B77F4B303405F5AB11AFE97E698 amb un
pressupost estimat de 105.193,42 € amb
un pressupost estimat de 105.193,42 € (IVA
no inclòs) i 127.284,04 € (IVA inclòs).
Segon.- 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;
així com al Butlletí d’Informació Municipal.
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Els guanyadors/es de l’edició 2022 dels Premis Ciutat de Cornellà

Jordiada 2022 al parc del Canal de la Infanta

Moment del lliurament
de premis de la Mostra de
Punts de Llibre d’aquest any

Mostra del voluntariat
a la ciutat
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Festa d’inauguració del nou quiosc reconvertit en
Punt d’Esports Cornellà, a la rambla d’Anselm Clavé

Els guanyadors/es del concurs de Treballs de Recerca 2021-2022

Pintada del mural del
Centre Cívic Sant Ildefons

FELICITATS PEL CENTENARI!
Asunción Gareta Meseguer
09/05/2022
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MARI CARMEN LÓPEZ
Grup Municipal
de Podemos

ISMAEL CIURANA
Grup Municipal
de C’s

LA GENERALITAT I LES ESCOLES
BRESSOL PÚBLIQUES

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

Aquest mes d’abril hem presentat al ple una moció que ha
generat debat i que creiem que és molt necessari que la
ciutadania la conegui, sobretot per aquella amb infants d’edat
d’escoles bressol.
Al setembre de l’any passat el president Pere Aragonès es
va comprometre que pel curs 2022-2023 l’infantil 2 (el curs
dels infants de 2 anys) seria gratuït per a tot Catalunya i que
de forma progressiva aquesta gratuïtat serà extensible als
cursos de 0 a 3 anys. Una proposta que va posar en alerta a
Ajuntaments, famílies i comunitat educativa.
Però, perquè els va posar tan alerta?
El finançament de les escoles bressol actual es basa en un
sistema de terços, on el finançament de cada plaça pública es
troba dividit en 3 parts: una que paguen els Ajuntaments, una
les famílies i una altra la Generalitat. La quantitat de cada terç,
que en un principi s’establia el cost de cada un a 1600 euros,
va ser modificat al 2010 per un Acord Marc fins a un augment
a 1800 euros, ja que es considerava que no es cobria els
costos reals. Tot i això, la Generalitat de forma unilateral va
seguir pagant 1600 euros i fins i tot ho va acabar reduint fins
arribar al 2012 a 875 euros, vulnerant l’acord establert.
Però això no és tot, ara ens trobem que el president
de la Generalitat s’ha posat la medalla de la gratuïtat i la
universalització de les escoles bressol, generant inestabilitat
als ens locals i a les famílies. Hem de recordar que qui acaba
fent front a la irresponsabilitat de la Generalitat són els
Ajuntaments, i per tant, mesures d’aquest tipus han de ser
treballades i informades de forma acurada per a tots els
agents participants. Actualment doncs, ens trobem que la
Generalitat ha anunciat que es farà càrrec del seu terç i el
de les famílies, però seguint amb la quantificació dels terços
a 1600 euros, sent absolutament irreal amb el cost de cada
plaça. Per generar més incertesa, només s’han rebut paraules
de premsa del President de la Generalitat sense cap disposició
normativa que expliqui com, quan i amb quins mitjans es
realitzarà aquesta gratuïtat de les escoles bressol públiques al
curs vinent. Les paraules se les emporta el vent, i en aquest
cas, en el ple d’abril ho hem vist més que mai.
La Generalitat durant aquests anys ha demostrat una gran
deixadesa i falta de responsabilitat en la gestió de les escoles
bressol, on molts Ajuntaments s’han hagut de fer càrrec
del seu impagament i ara es troben amb tota aquesta nova
situació. Per aquests motius, des de PODEMOS CORNELLÀ
hem considerat la necessitat d’instar com a Ajuntament a
que la Generalitat abordi la universalització amb rigor i amb
una base de càlcul de terços adaptada a la realitat.
Recorda que pots contactar amb nosaltres al 679.52.09.32,
a la nostra seu Mossèn Andreu 21, o a cornelladellobregat@
circulospodemos.info
Seguim, perquè amb tu: Sí que es pot!

Las necesidades de los cornellanenses son muchas y desde el
Grupo Municipal de Ciutadans trabajamos para trasladarlas a
los plenos municipales en forma de mociones y ruegos, y así,
convertirnos en la voz de todos los vecinos. Pero son muchas,
por no decir todas, las veces que el PSC con mayoría absoluta,
y su socio de gobierno En Comú, no les dan apoyo (1 moción
aprobada de 7 presentadas por Ciutadans en 2022). Por tanto,
no se llevan a cabo y se deja sin cubrir esas necesidades.
En el pasado pleno del mes de abril, Ciutadans Cornellà
presentó dos propuestas importantes para mejorar el día a día en
nuestra ciudad. La primera de ellas fue una iniciativa solicitando
la instalación de aparcamientos inteligentes para los vehículos
de movilidad personal, bicicletas eléctricas y patinetes, en las
inmediaciones de los centros educativos, las instalaciones y los
edificios municipales con atención al público y mercados, entre
otros. Estos vehículos, con un gran auge entre la ciudadanía, han
venido para quedarse y en una ciudad con casi 40 km de
carril-bici, hay que darles lugares concretos de aparcamiento para
fomentar su correcto uso. Además, estos aparcamientos seguros
e inteligentes marcarán también la arquitectura de las ciudades
futuras y Cs Cornellà creemos que nuestro municipio ha de ser
pionero en la convivencia entre todas las formas de movilidad.
Por otra parte, presentamos una moción solicitando la
instalación de baños públicos gratuitos y respetuosos con
el medio ambiente. Una necesidad evidente para nuestros
mayores y nuestros pequeños que disfrutan de parques y
avenidas para dar sus paseos diarios. Son muchas las ciudades
que han comprendido la necesidad de que el espacio público
sea también amable con las personas que más lo necesitan,
y que muchas veces no disponen de los medios a su alcance
para acceder a un baño privado.
Las dos mociones, aun siendo respaldadas por otras
formaciones políticas de nuestro pleno, no salieron adelante
debido al voto en contra en ambas propuestas del PSC, el partido
que tiene mayoría absoluta, algo habitual en esta legislatura.
Además, esta realidad no es conocida por los vecinos,
ya que la asistencia a los plenos municipales es mínima, el
visionado de éste a través de las redes sociales es insignificante
y en esta revista no se hace eco. Por este motivo, en el turno
de ruegos hemos solicitado que, ejerciendo una muestra de
transparencia e información hacia los cornellanenses, que
en los boletines mensuales del Cornellà Informa se cree una
sección en la que se mencionen las mociones presentadas
por los diferentes grupos municipales, el voto de los diferentes
partidos y si han sido aprobadas o rechazadas. Así de sencillo,
transparencia e información.
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.
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RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

PER UNA CIUTAT VERDA, MÉS
ENLLÀ DEL CORNELLÀ NATURA
Sempre reconforta fer una passejada per la teva ciutat:
parar-te a parlar amb la seva gent, gaudir d’alguns dels seus
espais, comprar als petits comerços de barri, participar de
les activitats organitzades per les innombrables entitats
ciutadanes i sentir que formes part d’una petita terra que
estimes. Però també serveix per adonar-te de les deficiències
i mancances dels espais urbans de Cornellà, com pot ser el
verd de la ciutat.
Des de fa uns anys, el programa Cornellà Natura
s’ha convertit en uns dels eixos principals de la imatge i
propaganda de l’equip de govern. Una campanya de la qual
Socialistes i Comuns, es vanaglorien per la suposada actuació
ecologista, sostenible i paisatgística a Cornellà. I sí que és
cert que hi ha certs espais de la ciutat que han millorat en la
quantitat i la qualitat del verd que l’ocupa.
Però si ens aturem a estudiar la veritable situació, hi ha
una notable diferència entre el Cornellà “de dalt” i el “de baix”.
A més a més, gran part de l’arbrat viari de la ciutat es troba
en situació fitosanitària deficitària, alguns per la tipologia
d’escocells, les replantacions es fan amb arbres de 2a o 3a
categoria, en moltes ocasions malalts d’origen i les podes no
es realitzen quan pertoca.
Per aquests motius, vam presentar al ple d’abril, una moció
per redactar un Pla Director Sostenible del Verd Urbà (PDSVU)
que defineixi els objectius i les línies d’acció per avançar
cap a una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn,
per millorar la connectivitat ecològica amb l’entorn natural,
i per comptar amb el sistema verd com una infraestructura
ecològica que aporti serveis ambientals i socials a la ciutat. Un
PDSVU permetria realitzar accions amb una visió general i no
parcial com es produeix sovint amb el Cornellà Natura.
Malauradament, com ja és habitual, la nostra proposta es
va topar amb el vot en contra del grup socialista. Segons ells,
fa 10 anys que treballen en aquest sentit i nosaltres arribem
tard al debat. També es va sumar l’abstenció del grup dels
Comuns (gestors del Dept. de Medi Ambient), qui va presentar
dues esmenes, negant la realitat del nostre arbrat i zones
arbustives. Les nostres propostes no són noves i han estat
nombroses en els darrers anys d’oposició i de constatació de
la degradació parcial del verd de Cornellà.
És una evidència que necessitem més zones verdes i de
qualitat a la ciutat, hem de posar les persones al centre, fer
un canvi en les polítiques urbanístiques i fixar objectius per
millorar la salut, proporcionar espais per gaudir i augmentar el
benestar social i personal de la nostra societat urbana. I això
actualment no és així.
Des d’Esquerra Republicana de Cornellà, no deixarem
de treballar per una ciutat realment més verda i sostenible.
Necessitem un verd de qualitat, sa, segur i suficient, ens hi va
la salut i la qualitat de vida.

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC

CORNELLÀ MÉS SOSTENIBLE
El repte és clar. Europa demana als països membres de la UE
que, per tal de lluitar contra l’amenaça climàtica, s’arribi a l’any
2030 a ràtios del 60 % de recollida selectiva dels residus. Les
ciutats, doncs ens hem de sentir interpel·lades davant d’aquest
propòsit i trobar fórmules per situar la recollida i reciclatge
de les deixalles com un dels deures més importants de les
nostres agendes. Actualment, a Cornellà aquest percentatge
no arriba ni al 35 %.
Donada aquesta realitat, el municipi ha mogut fitxa i ha
desplegat recursos econòmics, tècnics i humans per assolir
tal finalitat. Conscients de la necessitat d’emprar-nos a fons
per lluitar contra el canvi climàtic, la ciutat ha anat desplegant
millores importants per reduir la generació de residus, per
millorar la qualitat dels materials recollits i finalment, per
incrementar els percentatges actuals de recollida selectiva.
Per assolir aquests tres objectius, s’ha posat en marxa un
nou servei de recollida d’escombraries i de neteja viària. S’han
substituït els vells contenidors, incorporant 1.500 unitats
noves, intel·ligents i més accessibles. Comptem amb més
persones treballant per millorar el servei de neteja, i nous
vehicles, més capaços i silenciosos. La seva presència ens ha
permès incrementar els serveis, les hores i jornades de neteja,
especialment en horari diürn per ser més respectuoses amb el
descans nocturn dels nostres conciutadans.
Hem desenvolupat serveis i campanyes per oferir
prestacions de qualitat, gairebé personalitzades a d’altres
tasques tan essencials com la recollida de mobles vells i
voluminosos o especialment, a la neteja intensiva a tots
els barris per reforçar encara més tot allò que he explicat
anteriorment.
Aquest enfortiment en el “rentat” dels nostres carrers i
places és el que pretén el Servei Pam a Pam, un conjunt
d’actuacions (més neteja, en profunditat; execució de tasques
de jardineria i repintat, de manteniment i reparació de jocs
infantils i elements urbans) que es porten a terme per sectors
en què s’ha dividit la ciutat, un de diferent cada setmana, de
dilluns a divendres.
Però aquest és un desafiament col·lectiu. Sense el
compromís i la implicació de tots i totes de res serveixen els
esforços que a peu de carrer es puguin dur a terme. Veïns
i veïnes hem de posar de la nostra part l’interès i les bones
pràctiques necessàries perquè tota aquesta inversió, tot
aquest afany, sigui eficaç.
De res serviran tantes eines sense la corresponsabilitat
i la voluntat de fer les coses ben fetes, en benefici del
planeta i, per tant, en benefici nostre. La ciutat és casa nostra,
cuidem-la doncs.
Ja sabeu, ens podeu escriure a psc@aj-cornella.cat
o ens trobem per la ciutat.
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Comú-Movem Cornellà

ELISABET GARCÍA
Regidora no adscrita

TREBALL DIGNE,
TREBALL DE FUTUR

MOLTES PRIMAVERES
PASSADES I PRESENTS

Aquest 1r de maig ha estat el primer en molts anys al que
hem arribat havent guanyat drets de forma generalitzada.
La reforma laboral, impulsada per la Vicepresidenta Yolanda
Díaz i acordada amb els sindicats de classe, està suposant
una onada de conversió de contractes temporals a
indefinits, però la inflació conseqüència de la negativa de
deslligar el preu del gas de l’energia elèctrica està qüestionant
fortament el poder adquisitiu de treballadores i pensionistes.
Per això, cal insistir en dues línies: en primer lloc,
aprofundir les reformes per reduir la precarietat laboral i
combatre la precarietat i, en segon lloc, prendre mesures per
limitar la inflació com ara deslligar el preu del gas a la resta
de l’energia i impulsar la transició per guanyar en sobirania
energètica i avançar cap a un model energètic més just,
sostenible i democràtic.
A Cornellà, durant el mes de març, l’atur ha tornat a
baixar un 2,4% respecte al febrer i un 29,8% respecte al mateix
mes de l’any 2021. Tot i això, encara hi ha 4.355 persones
en situació d’atur a la nostra ciutat. Des del departament de
Polítiques d’Ocupació intentem impulsar totes les accions a
l’abast per ajudar els ciutadans i ciutadanes en el seu procés
de trobar feina o millorar el seu perfil professional. Però els
ajuntaments no tenim la força i els mecanismes suficients per
poder fer grans canvis en el sistema econòmic i en la societat
i necessitem l’aposta d’altres administracions públiques.
En aquest sentit, Catalunya -i el Baix Llobregat en
particular- necessiten una veritable aposta per la Formació
Professional. La Formació Professional prepara els estudiants
específicament per a professions que en molts casos tenen
índexs molt alts d’inserció laboral. Sectors com la informàtica
o la instal·lació de sistemes d’energies renovables requereixen
contractar gent titulada i sovint moltes empreses tenen
problemes per trobar aquests professionals.
Malauradament, gràcies a l’informe que el sindicat CCOO
ha elaborat i ens ha presentat els darrers dies, sabem que a
Cornellà, en aquest curs 2021-22, 707 estudiants de la ciutat
es van quedar sense plaça a l’FP de Cornellà, perquè es van
ofertar a la nostra ciutat només 795 places davant les 1.502
sol·licituds presentades.
Reclamem a la Generalitat que reforci l’aposta per l’FP,
per incrementar l’oferta de places i adaptar-la a la nova
realitat, especialment a una comarca treballadora, amb fort
passat industrial, que necessita reconvertir-se a les noves
oportunitats de treball, en àmbits com el de la transició
energètica o les cures. Apostar per la Formació Professional
és apostar per l’ocupació de present i futur.

Durant aquesta estació lluent i viva, succeeixen i recordem
esdeveniments importants per a la nostra classe.
Al mes d’abril, prenem els carrers del nostre poble i
voltants plens de llibres i roses per cel·lebrar la diada símbol
de cultura, coneixement i llibertat per gaudir del dia, malgrat
plogui, i del següents, seguint els actes i espectacles de
la Jordiada.
En aquest període de temps, rememorem la Primavera
Àrab, definició periodística i política per la seva intensitat
i extensió, al moviment social ocorregut fa dotze anys
a un grapat de països del Orient Mitjà i Pròxim amb el
denominador comú de manca de treball, de llibertat, nul·les
expectatives de vida, misèria i corrupció.
Finalitzant el mes, el moviment social Marea Pensionista,
va convocar una concentració davant de l’Ajuntament,
reivindicativa e informativa sobre les nostres pensions i
defensant la màxima que aquestes siguin públiques i dignes
en el present i el futur. Dies abans, lluitadores i lluitadors del
dret de l’habitatge, organitzades en la PAH, unides i units
aturaven un desnonament.
A començament del mes de maig, el seu primer dia,
celebrem el Dia Internacional de les Treballadores i
Treballadors. Des de els fets ocorreguts en 1886 a Chicago on
es van executar a treballadors que es manifestaven per l’horari
laboral de vuit hores que es commemorem cada any fins ara,
la situació laboral de pèrdua de conquestes socials ha anat en
augment i la precarietat e incompliment de drets laborals mata
cada dia a dues persones a tot l’estat ja sigui en el seu lloc de
treball o en el trajecte “ in itinere”, segons xifres estadístiques
oficials del Ministeri de Treball. En aquest context, no oblidem
la mort d´ un jove treballador fa un any al nostre municipi
per la negligència criminal de la empresa CIDAC, multada
novament per Inspecció de Treball per jornades de fins 14
hores al dia, abús d´ hores extres i pagaments per sota de
conveni. El present incert de 1.400 persones de Nissan sense
cap recolzament institucional autonòmic. El futur dels 2.800
que sobren en SEAT per a la fabricació de cotxes elèctrics.
Les diverses lemes de les diferents manifestacions convocades,
donen la idea que resta molt per aconseguir en el mon del
treball dins del sistema capitalista.
Dins del bon temps, la reivindicació i la memòria de
lluites, vam presentar a l´ últim ple una pregunta sobre el
manteniment dels arbres plantats a la llera del riu Llobregat
dins La Festa del Riu i un prec referent al control de plagues
en els parcs infantils.
Segueixo treballant per a tothom, oberta a les vostres
propostes, consultes e idees sobre el municipi en el despatx
en Torre Gelabert Plaça Enamorats, amb mòbil de contacte
638672955, Adreça electrònica: egarciap@aj-cornella.cat
Seguim endavant: la lluita és l’únic camí!
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