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UN CURS AMB UNA  
MIRADA COL·LECTIVA

El curso ha comenzado temprano y eso ha activado 
a la población también antes. Al inicio de las clases, 
le sigue la celebración de la Semana Europea 
de la Movilidad con dos actividades deportivas y 
medioambientales que buscan fomentar hábitos 
de vida saludable para disfrutar de una ciudad más 
sana, más verde y más sostenible. Estos objetivos 
europeos son también los nuestros y es que, 
precisamente con esta finalidad, durante estos días, 
también se pondrán en marcha diferentes obras 
en Cornellà que fomentan la peatonalización. 

Son muchos los pasos que hemos dado 
anteriormente para mantener la ciudad a pesar 
de la crisis de 2008 y la pandemia, y ahora nos 
toca volver a hacerlo en estos tiempos inciertos. 
Debemos sentirnos orgullosos de formar parte de 
Cornellà y para no olvidar nuestro pasado, mostrar 
nuestro presente y soñar con nuestro futuro, el 29 
de septiembre presentamos la exposición ‘Enfortir 
Cornellà’, que se podrá visitar en la plaza Europa. 

No somos ajenos a la actual realidad económica, 
política y social que viene derivada de la guerra en 
Europa, pero defenderemos lo que hemos logrado. 
No dejaremos espacio a la degradación: ni de las 
situaciones personales, ni de los espacios sociales, ni 
de la convivencia en comunidad. La prioridad es y será 
proteger las personas, proteger el medio ambiente y 
progresar en nuestros valores sociales y culturales.

Después de los últimos años, ahora es el 
momento de dar un paso más, avanzando juntos, 
sin mirar atrás pero sin olvidar, con la cabeza alta 
pero con humildad, porque la mayor riqueza de 
Cornellà son las personas que habitan en ella. Por 
eso, comenzamos un nuevo curso, con las pilas 
cargadas y con muchas ganas de seguir sumando.

El curs ha començat d’hora i això ha activat la població 
també abans. A l’inici de les classes, el segueix la 
celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, amb 
dues activitats esportives i mediambientals que busquen 
fomentar hàbits de vida saludable per gaudir d’una 
ciutat més sana, més verda i més sostenible. Aquests 
objectius europeus són també els nostres, i és que, 
precisament amb aquesta finalitat, durant aquests dies, 
també es posaran en marxa diferents obres a Cornellà 
que fomenten la conversió en zona de vianants.

Són molts els passos que hem fet anteriorment 
per mantenir la ciutat malgrat la crisi de 2008 i la 
pandèmia, i ara ens toca tornar a fer-ho en aquests 
temps incerts. Hem de sentir-nos orgullosos de formar 
part de Cornellà i, per no oblidar el nostre passat, 
mostrar el nostre present i somiar amb el nostre futur, 
el 29 de setembre presentem l’exposició ‘Enfortir 
Cornellà’, que es podrà visitar a la plaça d’Europa.

No som aliens a l’actual realitat econòmica, 
política i social que ve derivada de la guerra a 
Europa, però defensarem allò que hem aconseguit. 
No deixarem espai a la degradació: ni de les 
situacions personals, ni dels espais socials, ni de 
la convivència en comunitat. La prioritat és i serà 
protegir les persones, protegir el medi ambient i 
progressar en els nostres valors socials i culturals.

Després dels últims anys, ara és el moment de fer 
un pas més, avançant junts, sense mirar enrere però 
sense oblidar, amb el cap alt però amb humilitat, perquè 
la major riquesa de Cornellà són les persones que hi 
habiten. Per això, comencem un nou curs, amb les piles 
carregades i amb moltes ganes de continuar sumant.

L’alcalde
Antonio Balmón



LA MAJORIA DE LA POBLACIÓ 
LOCAL SE SENT MOLT O BASTANT 
SATISFETA DE VIURE A CORNELLÀ

L’Ajuntament de Cornellà ha presentat les dades 
d’una nova enquesta de satisfacció sobre els serveis 
municipals, realitzada a la primavera per l’empresa 
GESOP. Els resultats evidencien que el 86,9% de la 
població es mostra molt o bastant satisfeta de viure 
a Cornellà. Els enquestats destaquen positivament 
aspectes com el transport públic, el bon ambient i els 
parcs i zones verdes. La gestió de l’Ajuntament obté 
una nota mitjana de 6,2 sobre 10. 

Els cornellanencs i les cornellanenques que han 
participat en l’estudi plantegen com a prioritats a 
treballar pel govern municipal la seguretat ciutadana, 

la neteja i més proximitat amb la ciutadania. En termes 
generals, els aspectes de gestió que millor nota reben, 
per sobre del 8, són els relacionats amb el transport 
públic i les biblioteques. L’enllumenat, les instal·lacions 
esportives, la cultura i els serveis educatius també reben 
bones notes. L’aparcament és l’únic aspecte que es 
queda per sota de l’aprovat, amb un 4,6.

L’ENQUESTA, PER BARRIS
Pel que fa als millors aspectes de cada barri, els 
residents del Centre, el Pedró, Almeda i Fontsanta-Fatjó 
destaquen la tranquil·litat. Els habitants enquestats
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Els resultats de la darrera enquesta sobre la 
satisfacció dels serveis municipals destaca 

positivament el transport públic, el bon ambient  
i l’oferta de parcs i d’espais verds
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ALTRES DADES INTERESSANTS DE L’ENQUESTA GESOP

El 86,9% de la població 
es mostra molt o 

bastant satisfeta de 
viure a Cornellà

La gestió de 
l’Ajuntament obté una 

nota mitjana de  
6,2 sobre 10

L’APP de Seguretat 
Ciutadana rep  

7,7 punts 

Les biblioteques  
i el transport públic 
reben una nota de  

8 punts

de la Gavarra i Riera valoren els mitjans de transport 
i els de Sant Ildefons –justament el barri més poblat 
de Cornellà– destaquen positivament la gent i el bon 
ambient. La neteja és el principal problema que citen 
majoritàriament els enquestats de cinc dels set barris 
de la ciutat, amb l’excepció de Sant Ildefons i de 
Fontsanta-Fatjó. S’ha detectat un creixement  
de la preocupació pel canvi de contenidors 
d’escombraries, que es troba encara en fase 
d’implementació definitiva.

L’enquesta completa es pot consultar a  

http://governobert.cornella.cat/ca/enquestes  

amb molts més detalls i dades i respostes  

per barris, edat, sexe, etc.



INVERSIÓN MUNICIPAL DE  
400.000 EUROS EN OBRAS  

DE REPARACIÓN ESTE VERANO

El Ayuntamiento de Cornellà 
aprovecha los meses de verano para 
llevar a cabo pequeñas reparaciones 
en equipamientos deportivos o 
educativos, aprovechando el final 
de las clases y la disminución de 
la actividad en la ciudad. Este año, 
se han invertido alrededor de 
400.000 euros. En primer lugar 
se ha renovado el pavimento 
de todo el Mercat Municipal de 
Sant Ildefons para garantizar su 
impermeabilización. Las obras, con 
un coste total de 260.000 euros, 
se han llevado a cabo durante el 
mes de agosto, y por este motivo el 
mercado ha permanecido cerrado. 

En el colegio Sant Miquel se 
ha renovado la pista deportiva 
de hormigón y se ha hecho una 
nueva rampa y una escalera para 
garantizar su acceso adaptado. 
Además se ha cambiado su 
iluminación, con tecnología LED, 
y se han pintado las pistas de 
minibaloncesto, de vóley y de 
fútbol. Todo ello ha costado 
48.052,50 euros (IVA incluido). 
A nivel deportivo, se ha renovado 
el pavimento de madera de la 
pista polideportiva del Espai 
Esportiu Sant Ildefons, deteriorado 
por el uso. La reparación, que 
ha costado 18.788,67 euros, 

ha consistido en la sustitución 
de las piezas más maltrechas, 
pulir y barnizar todo el suelo. 

A nivel de espacio público, 
se ha renovado el pavimento de la 
rampa de acceso del Parc Esportiu 
Lobregat, situado en el barrio 
Riera. La nueva rampa, que ha 
costado 15.000 euros (IVA incluido), 
se ha ejecutado con hormigón 
fotocatalítico para garantizar la 
absorción de CO

2
 en el ambiente. 

En el barrio Gavarra, se ha 
construido una nueva rampa 
y escaleras en la plaza Reus,
que soluciona los problemas 
de accesibilidad de los vecinos 
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Reforma de la  
acera de la calle  
Baltasar Oriol: 
27.000 €

Colocación nuevo  
pavimento en el Mercat 
Municipal Sant Ildefons: 
260.000 €

Renovación de la pista 
polideportiva del Espai 
Esportiu Sant Ildefons: 
18.788 €

Renovación de la pista 
deportiva del colegio  
Sant Miquel: 
48.052 €

Construcción de  
rampa y escaleras  
en la plaza Reus: 
30.000 €

Renovación de la  
rampa de acceso al Parc 
Esportiu Llobregat: 
15.000 €
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100 NUEVOS 
CONTRATOS EN  
PLANES DE EMPLEO
El Ayuntamiento de Cornellà ha 
abierto una nueva convocatoria 
de planes de empleo y contratará 
107 personas de la ciudad que 
estén en paro, de larga duración 
y con cargas familiares. La actual 
convocatoria mantiene las 
condiciones de las anteriores, 
con contratos de entre 9 a 
12 meses –dependiendo de 
cada convocatoria– y con el 

75% de la jornada laboral. Los 
puestos de trabajo serán de 
perfiles profesionales diversos. 
El Consitorio, con estos nuevos 
planes, habrá contratado a 
un total de 168 personas en 
2022. El objetivo es favorecer la 
inserción laboral de personas con 
dificultades socio-económicas. 

Para más información: 
Departamento de Políticas de Empleo del Ayuntamiento de Cornellà

 Edificio Can Mercader (parque de Can Mercader)
 93 474 33 99
  ocupacio@aj-cornella.catde la zona. Su presupuesto 

ha sido de 30.000 euros (IVA 
incluido). Y en Almeda, se ha 
renovado la acera de la calle 
Baltasar Oriol (al lado de la 
plaza Joan Miró), que estaba 
en mal estado, rota y levantada 
por las raíces de los árboles. Su 
reforma garantiza una movilidad 
más segura, especialmente 
para los niños que salen del 
colegio Dolors Almeda. Esta 
reforma ha costado 27.000 
euros (IVA incluido).

El Ayuntamiento 
aprovecha los meses 
de verano para llevar 
a cabo reparaciones 
en el espacio público 
y mantenimiento de 
los equipamientos
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Cornellà se suma un any més a la commemoració  
de la Setmana Europea de la Mobilitat per promoure 
l’ús de la bicicleta, del transport públic i dels 
Vehicles de Mobilitat Personal, així com també 
els desplaçaments a peu. En definitiva, l’objectiu 
d’aquesta Setmana és conscienciar la població de 
la importància de fer servir un mitjà de transport 
sostenible i respectuós amb el medi ambient, a 
més de saludable per a les persones. Aquest any, 
a diferència d’altres edicions, la commemoració, a 
Cornellà, ha constat de dues úniques jornades: la 
Festa de la Mobilitat Saludable, que es va celebrar el 
diumenge 18 de setembre, i la Baixcicletada, que es 
portarà a terme el 25 de setembre a nivell comarcal. 

FOMENT DEL TRANSPORT SOSTENIBLE 
I SALUDABLE A LA NOSTRA CIUTAT 
L’Ajuntament de Cornellà fomenta el transport sostenible 
i saludable per mitjà de diferents iniciatives municipals. 
Especialment destaca el projecte Cornellà Natura, 
que té com a eix vertebrador incrementar la qualitat 
ambiental de la nostra localitat. Dins d’aquest programa, 
s’han executat diferents iniciatives, com ara l’ampliació 
de la xarxa ciclable a Cornellà i la implantació del servei 
metropolità d’aparcament de bicis Bicibox i del servei de 
bicicleta elèctrica compartida e-Bicibox, properament 
AMBici. La ciutat també compta amb una fotolinera i els 
Park & Ride del carrer de Sevilla i del Centre Comercial 
Llobregat. La fotolinera és un punt de càrrega de vehicles 
elèctrics a través de plaques fotovoltaiques i el Park & 
Ride és un servei d’aparcament gratuït per a les persones 
que fan servir el transport públic de l’intercanviador. 

CORNELLÀ COMMEMORA  
LA SETMANA EUROPEA DE  

LA MOBILITAT PER FER SERVIR 
TRANSPORTS SOSTENIBLES
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PARTICIPEU A LA 19a BAIXCICLETADA COMARCAL 
La pedalada comarcal en bicicleta està prevista per al diumenge 25 de setembre, al matí. En el cas de Cornellà, 
el punt de trobada és la plaça d’Europa, a les 11.05 h. Les inscripcions es poden formalitzar mitja hora abans 

de l’inici del recorregut o a través de l’adreça: https://labaixcicletada.wordpress.com
A banda del nostre municipi, també hi participaran L’Hospitalet, Esplugues, Sant Just Desvern,  

Sant Joan Despí, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló. 
El final del recorregut serà al parc de Torreblanca, on es portarà a terme una festa amb activitats, animació  

i avituallament i se sortejaran bicicletes entre els participants. L’entitat Esport Ciclista Cornellà  
és una de les participants d’aquesta activitat comarcal. 

L’ús de la bicicleta per desplaçar-se dins de la ciutat és una forma de 
fomentar el transport sostenible i saludable. Per aquesta raó, des  
de l’Ajuntament de Cornellà, dins del projecte Cornellà Natura, es treballa 
per millorar constantment la xarxa ciclable del municipi i l’ús de la bicicleta.

Els cornellanencs i les cornellanenques poden fer servir la 
bici en diferents modalitats: en exclusivitat o en combinació amb 
altres mitjans de transport. En la majoria d’edificis municipals, s’han 
instal·lat barres per aparcar de manera segura les bicicletes i també 
es poden fer servir els compartiments tancats del Bicibox.

Periòdicament, es remodelen els trams de carrils bici. Actualment, 
Cornellà compta amb més de 40 quilòmetres d’aquest tipus de 
carrils. N’hi ha d’exclusius per a ciclistes, així com també els trams 
de carrers on cohabiten ciclistes i la resta de vehicles a motor, 
amb limitació de velocitat de fins als 30 quilòmetres per hora. 

LA BICICLETA, UNA 
PRIORITAT MUNICIPAL

LA BAIXCICLETADA 2022
Punts de trobada i recorregut



OBRAS DE NATURALIZACIÓN  
EN TRAMOS DE LA AVDA. ALPS Y  
DE LA CARRETERA DE L’HOSPITALET
El Ayuntamiento de Cornellà 
inicia durante este mes de 
septiembre diferentes proyectos de 
transformación de la ciudad para 
seguir con su proyecto de crear más 
espacios verdes y pacificados, en el 
marco del Cornellà Natura. Una de 
estas iniciativas se llevará a cabo en el 
tramo comprendido entre la avenida 
Alps y la carretera de L’Hospitalet. 
Se dará continuidad a la actuación 

realizada en 2018, para mejorar la 
conectividad a pie, en bicicleta y 
con Vehículos de Movilidad Personal 
desde el centro de la ciudad y 
hasta el parque de Can Mercader. 

Las obras harán de esta avenida 
una vía de dos carriles de tráfico, 
uno por cada sentido. También se 
ampliará el carril bici bidireccional, 
incorporando una línea de árboles 
en la acera norte de la calle, con 

un diseño similar al actual. Además 
se crearán zonas verdes, pasos de 
cebra elevados, vados para coches 
y se actualizarán las paradas de 
autobús. Estas actuaciones tendrán 
una duración de siete meses y 
cuentan con un presupuesto de 
2.300.000 euros, financiados por el 
Área Metropolitana de Barcelona y 
por los fondos NextGeneration de 
la Unión Europea.
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La avenida Alps y la rambla Anselm Clavé se renaturalizan a favor de los peatones

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN
» Adaptar la ciudad a los nuevos escenarios climáticos
» Dar continuidad del paisaje en este tramo de la 

avenida Alps hasta el parque de Can Mercader

» Potenciar modelos de movilidad 
sostenible y saludable

» Generar un corredor verde entre el parque 
Rosa Sensat y de Can Mercader

» Mejorar la calidad del aire y la acústica

ASPECTOS AMBIENTALES
» Incrementar y mejorar el verde urbano
» Aumentar la biodiversidad
» Minimizar la demanda y el consumo energético
» Disminuir el consumo de agua potable
» Reducir el efecto isla de calor  

en el entorno de la zona

#CtraHospitalet
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LA RAMBLA ANSELM CLAVÉ  
TENDRÁ UNA NUEVA ZONA VERDE  
Y DE DESCANSO
Otra de las obras que se pondrá 
en marcha durante este mes de 
septiembre será en la rambla 
Anselm Clavé, en el barrio Centre. 
El objetivo es consolidar esta parte 
de la ciudad como una zona para 
los peatones con más espacio 
verde cerca de la plaza de l’Església.

En este proyecto, que también 
forma parte del Cornellà Natura, 
se incrementarán los espacios 

verdes con nuevos arbustos, a la 
vez que se mejora la recogida y 
la gestión del agua. Se mantendrá 
toda la arboleda actual para 
preservar el confort térmico de la 
zona y se colocará un pavimento 
permeable a su alrededor para 
filtrar mejor el agua de lluvia. 

Uno de los aspectos más 
destacables es que se crearán tres 
espacios destinados al descanso 

y al juego: uno cerca del actual 
quiosco “Mou-te al punt”, otro más 
grande para el descanso en el 
centro de la rambla con algunos 
elementos para hacer ejercicio 
(pedales delante de los asientos, 
por ejemplo), y otro con bancos 
y mesas para jugar al ajedrez. 

#RamblaAnselmClavé

OBJETIVOS DEL PROYECTO
» Reorganizar la funcionalidad de la rambla
» Generar un espacio naturalizado 

en el centro del municipio

» Incrementar la calidad ambiental  
y el confort térmico

» Adaptar el entorno urbano a los 
nuevos escenarios climáticos

ASPECTOS AMBIENTALES
» Incrementar y mejorar el verde urbano
» Aumentar la superficie permeable
» Aumentar la biodiversidad
» Reducir el efecto isla de calor en la zona

Paralelamente a estos proyectos que se inician 
ahora, continúan otras obras en la ciudad. El barrio 
de Sant Ildefons tiene en marcha la reurbanización 
de la calle Segarra y de la acera norte de la avenida 
República Argentina, concretamente en el tramo 
comprendido entre la calle Mossèn Andreu y la 

avenida Sant Ildefons. En Gavarra, ya está finalizando 
también la peatonalización de la calle Bonestar. Todos 
estos proyectos persiguen los mismos objetivos 
de fomentar espacios para los peatones, con más 
vegetación y forman parte del Cornellà Natura.

OTROS PROYECTOS QUE SIGUEN EN MARCHA
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COMENCEN LES CLASSES  
EN ELS CENTRES EDUCATIUS
Setembre és el mes de la tornada 
a l’escola i, aquest any, el calendari 
s’ha avançat una setmana. El 5 
de setembre van començar els 
alumnes dels cicles d’infantil i 
primària i el 7, els de l’ESO i els 
alumnes d’estudis postobligatoris. 
Cornellà té un total de 12.133 
alumnes matriculats en les diferents 
etapes educatives obligatòries i 
postobligatòries, des de P3 fins al 
batxillerat i els cicles formatius. 
També cal afegir-hi els infants de 
les escoles bressol municipals, 
que disposen de 612 places, els 

alumnes de l’Escola Municipal de 
Música Roser Cabanes i la resta 
de centres de formació especial 
o contínua que tenim a la ciutat.

Pel que fa a l’etapa infantil i de 
primària, s’han comptabilitzat 
6.626 alumnes en els centres de 
Cornellà. Aquest mes, també es 
reprenen les propostes educatives 
que ofereix l’Ajuntament i 
diversos programes de suport a 
l’educació, en totes les etapes. 

A l’Educació Secundària 
Obligatòria, s’han ampliat els grups 
a primer d’ESO, en concret, en els 

instituts MAC i Miquel Martí i Pol. 
En total, s’han matriculat 3.249 
alumnes a educació secundària, 
728 a batxillerat i 1.530 a cicles 
formatius, tant de grau mitjà 
com superior. A Cornellà es 
poden cursar tres modalitats de 
batxillerat (ciència i tecnologia, 
humanitats i ciències socials, o 
arts) i una àmplia oferta de cicles 
formatius als instituts Esteve 
Terrades i Miquel Martí i Pol, on 
també s’imparteix l’FP dual.

12.133 alumnes matriculats

Noves línies a 1r d’ESO

612 
places d’escoles bressol
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SETEMBRE COMENÇA AMPLIANT 
ELS NOSTRES CONEIXEMENTS

La ciutat compta amb diferents centres fora del sistema ordinari d’ensenyament que ofereixen formació 
i desenvolupament personal per continuar aprenent. Un exemple són els centres cívics, l’Escola Oficial 
d’Idiomes o la UNED Sènior, així com la recentment renovada Escola Municipal de Música, entre altres.

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
L’EOI Cornellà és un centre públic d’ensenyament 
que consta d’una certificació oficial d’idiomes. 
Actualment, ofereix cursos ordinaris d’anglès, 
de francès i d’alemany, en modalitat presencial 
o semipresencial. També disposa de cursos 
especials d’introducció o de perfeccionament 
d’anglès, de francès, d’alemany i de japonès. 

 Ignasi Iglesias, 7  93 377 81 77
  info@eoicornella.cat

UNED SÈNIOR CORNELLÀ
La Universitat de la Gent Gran està adreçada a les 
persones majors de 50 anys que volen ampliar els 
seus coneixements. L’oferta de cursos és variada i 
disposa de l’homologació de la Universitat Nacional 
d’Estudis a Distància (UNED).

 Mossèn Andreu, 15  93 376 70 11
 info@cornella.uned.es

ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA  
ROSER CABANES
Aquesta escola de 
música ha estat 
traslladada recentment 
al sector de Can Bagaria 
i disposa d’un espai 
més ampli per donar 
resposta a l’augment 
de la demanda 
musical de la ciutat.

 Ctra. d’Esplugues, 173
  93 376 32 11
 emusica@aj-cornella.cat

CURSOS DE CATALÀ
El Centre de Normalització Lingüística de Cornellà 
imparteix classes de català de diferents nivells 
homologats pel Consorci per a la Normalització 
Lingüística de Catalunya. L’oferta d’aquest  
setembre és de 16 cursos, 14 de presencials  
i dos de virtuals o en línia.

 Almogàvers, s/n (edifici Roger de Llúria)
  93 475 07 86

L’OFERTA DELS CENTRES CÍVICS
Cornellà compta amb tres centres cívics: el de la 
Gavarra, el de Sant Ildefons i el del Parc Esportiu 
Llobregat. Aquests equipaments ofereixen cursos 
trimestrals de temàtiques diverses.
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‘ENFORTIR CORNELLÀ’:  
UNA EXPOSICIÓN CON 
LA MIRADA PUESTA EN EL 
FUTURO DE LA CIUDAD
A partir del 29 de septiembre, la plaza Europa acogerá 
la exposición “Enfortir Cornellà”, que se podrá visitar 
hasta el 6 de noviembre. La muestra presenta todas 
aquellas iniciativas municipales que se han desarrollado 
en los últimos años y los proyectos de futuro para 
garantizar el progreso de la ciudad y el bienestar 
de todos sus habitantes, además de poner en valor 
la implicación ciudadana en muchos de ellos.

Tal y como se ha explicado en anteriores números 
de esta revista, “Enfortir Cornellà” se divide en tres 
ejes (medio ambiente, bienestar social y convivencia) 
y la carpa de la exposición también se distribuye 
en base a estos tres pilares. A través de fotografías 
de tamaño natural, mosaicos de instantáneas del 
día a día de la ciudad, planos, plafones y alguna 
actividad más interactiva, se presentan los proyectos 
que ponen el foco principal en la atención a las 
personas para conseguir que nadie se quede atrás. 
Asimismo, también se recogen las actuaciones para 
fomentar la convivencia y la cohesión social.

La exposición también centra su mirada en la 
ciudad del futuro y hace un repaso a todos los 
proyectos que están en ejecución para hacer de 
Cornellà un municipio más sostenible y respetuoso 
con la salud de las personas y nuestro ecosistema. 

El objetivo es valorar los proyectos, equipamientos 
y servicios puestos en marcha en los últimos años y 
que nos colocan en un momento crucial para 
consolidar una ciudad más igualitaria, solidaria, 
resiliente, cohesionada y sostenible. En resumen, una 
ciudad más fuerte capaz de afrontar el futuro contando 
con cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas.

LA EXPOSICIÓN DE LA 
PLAZA EUROPA MUESTRA 

LOS PROYECTOS QUE 
HACEN EVOLUCIONAR 

LA CIUDAD

Plaça 
Europa

A
v.

 S
an

t 
Ild

ef
on

s

Av. S. Allende

LA MUESTRA SE PODRÁ VISITAR DEL  
29 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE, 
EN HORARIO DE LUNES A DOMINGO,  
DE 10 A 14 h Y DE 16 A 20 h
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UNA EXPOSICIÓN DINÁMICA, LLENA DE ACTIVIDADES 
La exposición cuenta con una sala polivalente donde se acogerán actividades relacionadas con todos los 
proyectos que se llevan a cabo para fortalecer la ciudad, desde charlas divulgativas, presentaciones de iniciativas 
concretas o reuniones de trabajo, hasta actividades didácticas dirigidas a las escuelas. Y aprovechando que la 
carpa está situada en la plaza Europa, los fines de semanas tendrán lugar distintos eventos al aire libre destinados 
a todos los públicos como la Matinal Festiva Familiar, la Festa Jove de l’Esport o el Tothom juga, entre otras. 

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE

TALLER DE GIMNASIA
 De 10.15 a 12.15 h

TALLER DE CHI KUNG PARA 
PERSONAS MAYORES

 De 17.30 a 19 h 

SÁBADO 1 DE OCTUBRE

CHARLA: ‘A TU LADO HACEMOS 
UN ENTORNO MÁS SEGURO’

 11 h // A cargo de los Mossos. Prevención, 
robos y estafas a personas mayores.

DOMINGO 2 DE OCTUBRE

‘CAMINADA GENT GRAN’
 10 h // Salida: plaza Europa.

CONCIERTO ‘SONA SONA LA PIANOLA’
 De 11 a 13 h // En el exterior de la carpa.

LUNES 3 DE OCTUBRE

ÀNIM 10
 10 y 12 h // Dos sesiones.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

MATINAL FESTIVA FAMILIAR
 De 11 a 13.30 h // Talleres y juegos para toda la 

família en la plaza Europa y Avenida Sant Ildefons.

SÁBADO 15 DE OCTUBRE

PRESENTACIÓN DE LA ESCOLA 
ESPORTIVA SOCIAL 

 De 11 a 13.30 h

DOMINGO 16 DE OCTUBRE

MATINAL ‘TOTHOM JUGA!’
 De 11 a 13.30 h // Fiesta del deporte adaptado.
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¡LLEGAN LOS 
PAYASOS!
La 19ª edición del Festival Internacional de Payasos de 
Cornellà-Memorial Charlie Rivel se celebrará, después de 
cuatro años y una edición cancelada en el año 2020, del 16 al 
23 de octubre de 2022, con más de cincuenta espectáculos, 
actividades y talleres en las calles, salas, escuelas, bibliotecas, 
mercados y residencias de gente mayor de Cornellà.

Tradicionalmente, el festival se celebra cada dos años desde 
1984 con el objetivo de difundir la vertiente sociocultural de las 
artes escénicas de los payasos. Después de 38 años de historia, el 
festival es ya un evento que forma parte del ADN de la ciudad. 
Por eso, en esta edición se incorporarán todas las salas de Cornellà 
en la programación del festival, así como las orquestas locales y la 
Escuela Municipal de Música Roser Cabanas, para seguir siendo uno 
de los festivales del mundo del clown más prestigiosos de Europa. 

Bajo la dirección artística de AlaPista!, otra de las grandes 
novedades es que se celebrará una fiesta inaugural, el domingo 
16 de octubre, que marcará el inicio y reencuentro con el 
público en la calle. Una apertura del festival en el centro de 
la villa con espectáculos para todas las edades y gustos para 
empezar la semana festiva con música, bailes y risas.

Además, se volverá a celebrar la gala solidaria y el pasacalle, 
y se estrenará el espacio Alpunt!, un lugar de encuentro 
situado en el local de los Castellers que se convertirá en un 
espacio abierto para profesionales donde poder compartir 
experiencias entre artistas, técnicos, organización y público.

MÁS DE 50 
ESPECTÁCULOS 
Y ACTIVIDADES 
LLENARÁN LA 
CIUDAD DEL 16 AL  
23 DE OCTUBRE

TRES PREMIOS ‘NAS 
D’OR’ EN ESTA EDICIÓN
Debido a la edición cancelada de 2020, 
este año se entregarán tres premios Nas 
d’Or. En 2020, el Nas d’Or era para la 
compañía Los Excéntricos, un excelente 
trío de payasos con una larga trayectoria, 
que han participado en diversas ediciones 
de nuestro certamen. Por tanto, durante la 
gala inaugural del jueves 20 de octubre se 
hará entrega del premio que la pandemia 
impidió que recibieran hace dos años.

Y también se hará entrega del Nas 
d’Or 2022, el cual el Ayuntamiento de 
Cornellà, junto con la dirección artística 
del festival, han decidido que sea un 
doble homenaje para Carlos y Lluís 
Raluy. Ambos compartieron circo desde 
que el Raluy empezó a funcionar en 
1973 rodando por todo el mundo y 
convirtiéndose en un auténtico patrimonio 
artístico dentro del mundo circense.

Podréis consultar la programación completa en https://festivaldepallassos.com
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EL DOMINGO 16 DE 
OCTUBRE, UNA GRAN 
FIESTA POPULAR DARÁ 
INICIO AL FESTIVAL
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FESTIVAL DE PALLASSOS‘22
Hora Espectacle  Companyia Lloc

6-27 oct. Exposició: “Intimitats”  Toti Toronell Auditori Sant Ildefons

6-27 oct. Exposició: “Payasas,  Merche 8A  Biblioteca Marta Mata 
 Bártulos y cachibaches”

Diumenge 16
11:00h Festa inaugural  Kanaya Circ, Pep Callau, De Mortimers,  Ctra. Esplugues / Can Maragall 
  Sienta la Cabeza 

19:00h Gran reserva  Rhum & Cia.  L’Auditori

Dimecres 19
19:00h Gala solidària   Carpa Plaça Catalunya 

Dijous 20
18:30h Presentació de llibre “Apayásate”  Caroline Dream  Auditori Sant Ildefons

20:00h Gala inaugural  Carpa Plaça Catalunya

23:00h Welcome to my head  Kerol  Sala Ramon Romagosa 

Divendres 21
10:30h Mercats del Riure Emperdonadas, Always Drinking Marching Band,  Mercat de Sant Ildefons 
  Obra Vista i Mimo Chispa i Mercat Marsans

18:00h Taller de pallassos Cia Filigranes  Biblioteca Central de Cornellà

18:00h Cercavila Clownic!   Mercat de Centre - Pl. Catalunya

20:00h  Gala “Alapista!”   Carpa Plaça Catalunya

21:00h  Un Tal Shakespeare  Marcel Tomàs & Cascai Teatre  Sala Ramon Romagosa

23:00h  #Mazodiva  Sil de Castro  Sala Padró

23:00h  MDR  Los Galindos  La Caldereria 

Dissabte 22
11:00h  Humanus Cómicus  Niño Costrini  Plaça Sant Ildefons

11:00h  Espai de Circ i Camerino de maquillatge El Burro dels Jocs  Plaça Pallars

11:00h  ¡Que buen día!  Cia Maite Guevara  Plaça Francesc Macià

11:30h  Teatre de Funàmbuls  Circ Xic  Plaça Pau Casals

12:00h  Panoli Kabareta  Ganso & Cia Ctra. Esplugues / Can Maragall

12:00h  Les Zèles d’Obus  Cia. Benoît Charpe Plaça Sant Ildefons

12:45h  La Inauguració (Work in Progress) Cia. Las Kakofónikas  Plaça Francesc Macià -  
   Plaça Lluis Companys (itinerant)

12:45h  Orquesta de malabares  Orquestra Pistacatro (amb la Cornellà Band) Plaça del Pilar

13:00h  Ridi Pagliaccio  Asaco produciones  Plaça Francesc Macià

13:00h  C’est Pas Possible  Cia. Sempre Arriba  Plaça Pallars

17:30h  Baobab  La Pera Llimonera  Auditori Sant Ildefons

17:30h  Gala “Alapista!”   Carpa Plaça Catalunya

18:00h  B.O.B.A.S  Cia. Jimena Cavalleti  La Caldereria

19:00h  Solo  Roi Borrallas  Sala Padró

21:00h  Carte Blanche Compagnie de la Liberté - Julien Cotereau Sala Ramon Romagosa

23:00h  Concert  Señorita Julia y Sus Exs  Espai Castellers

22:00h  eMe  Carlo Mô  Auditori Sant Ildefons

Diumenge 23
11:00h  Tallers de Circ Ximple  Cia Passabarret  Plaça Sant Ildefons

11:00h  Comediante  Cia. Kicirke  Plaça Sant Ildefons

11:00h  Taller de perruqueria creativa  Sienta la cabeza  Plaça Pallars

11:30h  Turisteando  Trapu Zaharra  Ctra. Esplugues / Can Maragall

12:00h  The Legend  El Gran Dimitri  Plaça Estació (mirador)

12:00h  Rocket Carnival Clownz  Cia Passabarret  Plaça Sant Ildefons

12:00h  Rose Bife  Sarah Anglada  Plaça Pallars

12:00h  Eso  Los informalls  Plaça Pallars

12:00h  Playazoooh!!!  Helena Canas & Marc Lapuerta  Plaça Pallars

12:45h  A la Fresca!  Cia. Anna Confetti  Plaça Francesc Macià

13:00h  Fili Busters  Mortelo & Manzani  Plaça Sant Ildefons

13:15h  Les Zèles D’obus  Cia. Benoit Charpe  Plaça Francesc Macià

17:00h  Nez pour s’Aimer  Les Pêcheurs de Rêves  Sala Ramon Romagosa

18:30h  Cloenda del festival Orquestra Pistacatro (amb la Cornellà Band) Carpa Plaça Catalunya



R
et

al
le

u
 p

er
 la

 lí
n

ia
 d

e 
p

u
n

ts

El curs també comença per al 
Centre Cívic i per a la Ludoteca 
del Parc Esportiu Llobregat 
(PELL). Fins al 23 de setembre, 
estan obertes les inscripcions per 
als tallers del centre cívic, que 
aquest trimestre seran sessions 
de ioga o de meditació; dansa del 
ventre, salsa i teatre i cursos de 
fotografia, de cuina o de pintura 

creativa, entre moltes altres. Pel 
que fa a la Ludoteca, les activitats 
d’aquest trimestre començaran 
el 26 de setembre i finalitzaran el 
22 de desembre, amb propostes 
lúdiques per als més petits. 

Podeu consultar tota la 
programació a través de: 
www.parcesportiullobregat.com

EL CENTRE CÍVIC I LA LUDOTECA DEL PELL  
ESTRENEN NOVA TEMPORADA

L’1 D’OCTUBRE, 
FIRA DE LA SOLIDARITAT

La plaça de Catalunya acollirà la 22a Fira de la Solidaritat, el 
pròxim dissabte 1 d’octubre. Com és habitual, les diferents 
associacions i entitats solidàries de la ciutat es donaran 
cita per mostrar els seus projectes. Aquest any, l’objectiu 
de la mostra és crear un espai de reflexió sobre la pau. 

Des de les 17.30 i fins a les 20.30 h, les persones 
interessades podran informar-se en les parades de les 
entitats. La trobada solidària finalitzarà amb un concert. 

Enguany, tindrem l’oportunitat de conèixer de prop 
la repressió actual al Sàhara Occiental a través de les 
paraules del periodista i activista sahrauí Ahmed Etanji, 
el divendres 7 d’octubre, a les 18.30 h, a la carpa de 
l’exposició “Enfortir Cornellà”, situada a la plaça d’Europa.

TORNEN LES  
FESTES DE BARRI
Després de les vacances d’estiu es reprèn l’agenda de les festes de barri. 
Aquest tercer trimestre van unes darrere les altres, omplint l’agenda d’actes 
culturals, esportius, gastronòmics, lúdics i socials on retrobar-se amb els veïns 
i les veïnes. Del 16 al 18 de setembre, van tenir lloc les festes del barri de la 
Gavarra. A finals d’aquest mes, del 30 de setembre al 2 d’octubre, tenen lloc 
les del Pedró, li segueixen el 7, 8 i 9 d’octubre les del Casc Antic i per acabar, 
coincidint amb el Pilar, les festes del barri de Sant Ildefons. Enguany, totes 
les festes recuperen la normalitat i tots els actes programats es podran viure 
sense restriccions per la pandèmia. 
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Festes del barri de la Gavarra  
» 16, 17 i 18 de setembre

Festes del barri del Padró  
» 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre

Festes del Casc Antic  
» 7, 8 i 9 d’octubre

Festes de Sant Ildefons  
» Del 12 al 16 d’octubre



Bon teatre, bona música, exposicions i pallassos 
són les primeres propostes de la programació del 
Cornellà Escènica d’aquesta temporada de tardor.  
Al llarg de les properes setmanes, les diferents sales 
de la ciutat s’ompliran de cultura, amb espectacles de 
diferents estils per arribar a tots els gustos.

Si no us voleu perdre res d’aquesta agenda local, 
us animem a subscriure-us al butlletí del Què Fer 
a Cornellà o descarregar-vos l’APP gratuïta des 
d’aquest QR.

ARRIBA LA TARDOR, ES REPRÈN 
LA CULTURA A CORNELLÀ!

 www.queferacornella.cat

TEATRE

DIUMENGE 25 DE SETEMBRE 
MASTER XOF. AMB JOAN PERA

 L’Auditori  19 h  A partir de 10 €  
Torna Joan Pera en el paper de cap de  
cuina i propietari del restaurant La Perdiueta  
Eixerida, una comèdia culinària per a  
gurmets de l’humor. 

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE 
VIDA DE PEIX… SENSE ESPINES!  
AMB ROSA ANDREU I MERCÈ COMES

 L’Auditori  19 h  A partir de 10 € 
Comèdia basada en les 
converses entre dues 
desconegudes en una sala 
d’espera d’una consulta 
mèdica. (Espectacle posposat 
la temporada anterior 
per raons de salut d’una 
de les protagonistes.)

DIUMENGE 9 D’OCTUBRE 

BUFFALO BILL  
A BARCELONA

 Sala Ramon Romagosa  
 19 h  10,75 €  

Buffalo Bill va ser, sense saber-ho, 
l’inventor del western. Aquesta 
obra explica el moment en què 
una periodista aconsegueix una 
entrevista pòstuma amb ell.

SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS.  
AMB JOSÉ SACRISTÁN

 L’Auditori  19 h  A partir de 10 €  
El gran actor dona vida al protagonista d’una de les 
obres més conegudes de Miguel Delibes, un pintor 

sumit en una profunda crisi 
creativa arran de la mort de la 
seva dona i l’empresonament 
d’una filla per ideals polítics. 

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE 
‘TEA TIME’. INAUGURACIÓ 
TEMPORADA ESCÈNICA 

 Parc de Can Mercader 
 12 h  Gartuït 

Un viatge emocional on 
la tragèdia i la comèdia 
s’entrellacen íntimament 
en aquest espectacle de 
circ familiar d’homenatge 
als avis i a les àvies. 

DIUMENGE 16 D’OCTUBRE 
GRAN RESERVA DE RHUM & CIA.  
FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALLASSOS

 L’Auditori  19 h  A partir de 9 €  
Dins del Festival Internacional de Pallassos, es portarà 
a terme una gran festa inacabable, esbojarrada i amb 
un ritme frenètic amb els millors números de circ. 

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

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

 Consulteu la web per a descomptes especials  
i abonaments.

 VENDA D’ENTRADES

DIUMENGE 25 DE SETEMBRE 
VISITA GUIADA A LA PLANTA NOBLE

 Museu Palau Mercader  11 i 12 h (2 sessions  
de 50 minuts)  Cal inscripció prèvia*  
Apropeu-vos a la història de la finca Mercader 
a través d’alguns espais de la planta noble, 
decorats segons el gust d’una família 
aristocràtica de finals del segle XIX.

DIUMENGES 2 I 16 D’OCTUBRE  
I DIMECRES 12 D’OCTUBRE 
VISITA LLIURE A LA PLANTA NOBLE

 Museu Palau Mercader  D’11 a 13 h 
Si porteu els vostres auriculars, podreu seguir l’audioguia 
als vostres mòbils i conèixer els detalls de cada estança. 

DIUMENGE 16 D’OCTUBRE 
SONA, SONA LA PIANOLA

 Museu Palau Mercader  D’11.15 a 13.15 h 
A càrrec de Josep Domènech.

ACTIVITATS DE PATRIMONIDISSABTE 1 D’OCTUBRE 
COTI EN CONCERT

 L’Auditori  20 h  A partir de 10 €  
El cantautor argentí Coti presenta 
la gira “Cercanías y Confidencias”, 
el seu projecte més íntim, que 
va començar l’any 2016. Ara, 
l’acompanyen tres músics de 
corda en homenatge al seu 
darrer disc, gravat en directe al 
teatre Colón de Buenos Aires. 

MÚSICA

EXPOSICIONS

FINS AL 6 DE NOVEMBRE
L’ART DE LA CIÈNCIA. JORDI SABATER PI

 Museu Palau Mercader 
Jordi Sabater Pi serà recordat 
per la troballa del Floquet 
de Neu, però en aquesta 
mostra es fa un repàs a la 
seva trajectòria com a artista, 
dibuixant científic, fotògraf 
i observador del detall. 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE 
CONTES MOLT ANIMALS 

 Museu Palau Mercader  11 h  A partir de 4 anys 
 Cal inscripció prèvia* 

Històries protagonitzades per animals i,  
especialment, la història de Floquet 
de Neu. A càrrec d’Umpalumpa.

DIUMENGE 9 D’OCTUBRE 
TALLER DE DIBUIX CIENTÍFIC  
I NATURALISTA. DIBUIXEM OCELLS 

 Museu Palau Mercader  
 10.10 h  A partir de 4 anys  Cal inscripció prèvia*  

En el marc de les Jornades Europees de 
Patrimoni, s’explicaran les nocions bàsiques del 
dibuix científic a càrrec de Blanca Martí.

* INSCRIPCIONS: De dilluns a divendres  
(excepte festius), de 9.30 a 13 h, al 93 474 51 35  
o a patrimonireserves@aj-cornella.cat
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EL CIRD INICIA ELS CURSOS DE 
TARDOR AMB PERSPECTIVA DE DONA
El Centre d’Informació i Recursos 
per a les Dones de Cornellà inicia 
durant el mes de setembre la seva 
programació de tardor, amb cursos 
centrats en el paper de les dones 
des de diferents perspectives. Les 
sessions d’aquest trimestre seran: 
“Autoestima des de l’artteràpia”, 
“Dones excepcions: catalanes 
medievals“, “Dones decidides i 
dones viatgeres“, “Òpera i cinema: 
amistats perilloses“, “Les grans 

solistes femenines de la història 
de la música“, “Neurociència i 
autoestima, per millorar la vida de 
les dones“ i un taller de defensa 
personal per a dones a càrrec de la 
Guàrdia Urbana. A més, com que 
Cornellà forma part de la Xarxa de 
municipis i comunitats cuidadores, 
també es desenvoluparà el curs 
titulat “Aprenem a tenir cura 
de nosaltres mateixes: eines 
d’autocura“ per fomentar la salut 

de les pròpies dones. Aquests 
cursos s’imparteixen setmanalment, 
en horari de matí o de tarda. 

Més enllà del calendari de 
cursos, també es portaran a terme 
les xerrades mensuals “Les tardes 
al CIRD“. Són converses mensuals 
que cada trimestre giren entorn 
d’una temàtica diferent. En aquest 
cas, seran tertúlies obertes amb 
artistes plàstiques conceptuals.
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COMENÇA LA PROGRAMACIÓ 
DEL ‘CORNELLÀ CUIDA’ PER A 
CUIDADORS NO PROFESSIONALS

La Fundació per a l’atenció a persones dependents organitza 
anualment cursos de suport a cuidadors no professionals de 
familiars amb dependència. Les sessions són totalment gratuïtes 
i es porten a terme, de manera presencial o telemàtica, en 
tots els barris de la ciutat. L’objectiu d’aquestes trobades, que 
enguany s’han duplicat, és informar les persones cuidadores, que 
en un percentatge molt elevat són dones, de diferents temes 
del seu interès. Per exemple, es programen xerrades sobre la 
Llei de la Dependència (4 d’octubre) i sobre educació postural 
(18 d’octubre), així com sessions d’alimentació a persones amb 
disfàgia i la higiene de les pròtesis dentals (24 d’octubre).

Les persones interessades poden inscriure’s a través de l’adreça 
electrònica info@dependents.cat o trucant al 93 375 00 10. La 
programació completa d’aquest nou curs de conferències està  
disponible a: www.dependents.cat
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NOVA TEMPORADA 
DEL ‘VINE A FER  
ESPORT SALUT’

L’Ajuntament de Cornellà inicia la temporada de tardor de la 
programació “Vine a fer esport salut”. Com és habitual, s’han 
planificat 126 activitats dinamitzades durant aquest trimestre, que 
tenen la finalitat de fomentar la pràctica de l’exercici físic i de les 
activitats saludables. Aquest programa esportiu ofereix possibilitats 
d’activitats saludables adaptades a tots els col·lectius, utilitzant 
l’esport com a eina per millorar també les relacions socials i 
afectives. Les propostes es divideixen en diferents espais a l’aire 
lliure o equipaments esportius de la ciutat, repartits per barris.

Una de les novetats d’aquest trimestre és el canvi 
d’ubicació de l’Ànim 10. Aquesta proposta esportiva serà 
itinerant i ara es portarà a terme a la plaça d’Europa. 

La programació d’aquesta tardor està 
disponible a www.cornella.cat

PARTICIPEU 
EN LA 
CURSA CAN 
MERCADER
El proper diumenge 30 d’octubre, es portarà 
a terme la Cursa Can Mercader, organitzada 
conjuntament per les entitats Corresolidaris, 
+MEC i pel Club Atletisme Can Mercader, 
amb el suport de l’Ajuntament de Cornellà. 
Hi haurà diferents categories: de 5 i de 
10 quilòmetres, per a les persones que 
hagin nascut fins al 2007, i les categories 
infantils, per als nascuts entre 2008 i 2020. 
Les competicions començaran a les 9 h.

El punt de sortida i d’arribada serà la 
plaça de Joan Miró, davant de El Corte 
Inglés, al barri d’Almeda. Les persones 
que estiguin interessades a participar 
i formalitzar les seves inscripcions, 
trobaran tota la informació a: 
https://www.corresolidaris.org/
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Recientemente han aparecido unos audios que demuestran 
lo que desde Podemos llevamos años denunciando: la guerra 
sucia orquestada desde las cloacas del Estado para dañarnos 
electoralmente, algo muy grave para nuestra democracia.

En ellos, el excomisario Villarejo informa a la entonces ministra 
de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que 
mandos policiales fabricaron informes y pruebas falsas para hundir 
a Podemos y a varios de sus dirigentes. 

También aparece Ferreras, director de La Sexta. Reconoce 
a Villarejo que había difundido información falsa contra Pablo 
Iglesias: la supuesta cuenta en un paraíso fiscal donde recibía 
dinero de Venezuela. Entrevistó a Inda y le dedicó un programa 
en directo ante millones de personas. Todo ello a un mes de las 
elecciones generales de 2016 en las que según todas las encuestas, 
Unidas Podemos podía ser primera fuerza del espacio progresista.

Difundir información falsa a sabiendas de que lo es, no es hacer 
periodismo, es intoxicar. Es conculcar a la ciudadanía su derecho 
constitucional a recibir información veraz y dañar gravemente 
la democracia, ya que la ciudadanía opina y decide su voto en 
función de la información que recibe, principalmente a través de 
los medios de comunicación.

El daño que nos ocasionó, que nos sigue ocasionando y que 
evitó que Unidas Podemos se convirtiera en primera fuerza en 
2016 es irremediable. Nada garantiza que se sigan perpetrando 
hechos tan sucios contra nuestra formación o contra cualquier 
otra que quiera cambiar las cosas. Se ha demostrado que las 
cloacas son una red que une a políticos, funcionarios públicos, 
empresarios y periodistas para condicionar la opinión pública 
de manera ilegítima. Deben depurarse responsabilidades y 
establecer reglas que garanticen la no repetición, o las garantías 
democráticas no serán plenas.

Desde Podemos hemos solicitado al juez instructor del caso 
Kitchen (Audiencia Nacional) que los audios se incorporen a la 
causa judicial, conocer su contenido y saber por qué Cospedal fue 
desimputada de esta causa pese a lo que figura en ellos.

Tenemos que concienciarnos del daño que causa dar 
credibilidad y difundir bulos e información falsa contra entidades, 
personas, formaciones políticas o cualquier otro colectivo social, 
por el bien de la democracia, la convivencia y la justicia.

Por todo ello, consideramos importante llevar una 
propuesta sobre este tema al pleno municipal de julio pero ni 
siquiera pudimos plantearlo. Lamentamos enormemente que 
el alcalde nos negara de forma arbitraria y tajante el derecho 
a intervenir, con una actitud totalmente carente de respeto 
hacia nuestra formación.

Intentar cambiar las cosas es duro e implica enfrentarse 
a grandes poderes. Prueba de ello son las campañas que 
sufrimos en Podemos porque sabemos que SI SE PUEDE. 
Os necesitamos para conseguirlo. Contacto: 679520932 o 
cornelladellobregat@circulospodemos.info

Arrancamos el último tramo de la legislatura 2019 - 2023 
con la ambición de seguir trabajando para mejorar Cornellá 
y aspirando a que nuestras propuestas, que como vecinos 
también tenemos para la ciudad, sean tenidas en cuenta. 

Es evidente que no ha sido una legislatura fácil y que en 
la gestión municipal de PSC y En Comú no todo se ha hecho 
mal en estos tres años de mandato. Sin embargo, creemos que, 
por parte del equipo de gobierno, ha faltado más autocrítica y 
menos rodillo de su mayoría absoluta. Este hecho, ha limitado 
la capacidad de llegar acuerdos con los grupos municipales de 
la oposición (rechazando por sistema la inmensa mayoría de 
iniciativas que también presentamos) y ha descuidado escuchar 
más a los vecinos y entidades en sus quejas y reivindicaciones.

Desde nuestro grupo municipal hemos realizado una 
oposición constructiva durante toda la legislatura, hemos sabido 
estar a la altura y hemos arrimado el hombro en los momentos 
más duros de la pandemia y nuestras mociones siempre han ido 
encaminadas para mejora la calidad de vida de los cornellanenses. 

También hemos ejercido una oposición crítica, hemos puesto 
de relieve la degradación del espacio público, la mala situación del 
servicio de recogida de basuras y la limpieza viaria - a pesar de la 
renovación de los contenedores-, los problemas de inseguridad, 
las contrariedades de movilidad que está generando el urbanismo 
táctico con cortes de calles y dificultando la circulación, o hemos 
criticado que el equipo de gobierno haya destinado los 18 millones 
de euros de superávit del presupuesto de 2021 íntegramente 
a amortizar deuda de la empresa pública Procornella. 

En el próximo mes de octubre está previsto que se presente el 
proyecto de presupuestos y ordenanzas fiscales para 2023 y desde 
Ciutadans vamos a trabajar para que no se siga aumentando los 
impuestos municipales a las familias cornellanenses y menos en 
este contexto de inflación disparada y pérdida de poder adquisitivo, 
que va a hacer que muchas familias afronten dificultades en 
otoño e invierno con precios desorbitados en la cesta de la 
compra, los suministros de luz, gas y los carburantes. 

En otro aspecto, nuestro partido se encuentra inmerso 
en un proceso de refundación para posicionarnos mejor 
en el espacio político liberal que defendemos y estamos 
reforzando nuestras alianzas y compartiendo experiencias 
con los partidos liberales europeos que han pasado por la 
misma situación. Lo que es absolutamente claro es que 
Ciutadans hemos sido, somos y seremos una alternativa 
política imprescindible y fiable en la defensa de los derechos 
y libertades. Vamos a seguir siendo ese partido que ofrece 
soluciones realistas y sensatas; el partido útil que llega a 
acuerdos y centra 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.

QUE NO TE ENGAÑEN. UNIDAS, 
PODEMOS CAMBIAR LAS COSAS POLÍTICA KM0

MARI CARMEN LÓPEZ 
Grup Municipal  
de Podemos

DANIEL MARTÍNEZ
Grup Municipal
de C’s
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Aquest setembre, s’inicia un nou curs escolar marcat per 
diverses novetats i canvis.

Comencem el curs sense mascaretes, sense grups 
bombolla i sense mesures sanitàries a les aules a causa de la 
pandèmia, i on la presa de decisions, torna a basar-se només 
en aspectes pedagògics.

Una de les novetats és l’avançament del calendari escolar, 
tant a les escoles, com als instituts. Un avançament que 
beneficia sens dubte la conciliació de les famílies i ens 
apropa als nostres veïns europeus. 

Però, sens dubte, una de les més rellevants és la gratuïtat 
de les escoles bressol per a infants de 2 anys. Es tracta, de fet, 
d’un primer pas que té com a objectiu que, progressivament, 
tot el cicle infantil de 0 a 3 anys sigui gratuït per a tothom. 
Els beneficis de la mesura són extraordinaris, perquè es 
garanteix l’accés a l’educació pública en condicions d’igualtat 
i s’aconsegueix reduir la despesa d’escolarització per a les 
famílies en un moment de gran incertesa econòmica.

Aquesta mesura però, és criticada pels ajuntaments 
socialistes, dient que es financia amb pressupostos 
municipals, quan no és així. Els ajuntaments ja pagaven 
un terç de les places bressol municipals, que és el que 
continuaran pagant ara. El Departament d’Educació, a partir 
d’ara, assumeix l’import que pagaven les famílies: 1600€ per 
infant, amb un total de 90 milions d’euros per a tot el curs.

També s’ha de destacar la reducció de ràtios, mesura tan 
reclamada en els últims anys, que suposa que a les aules hi 
hagi un màxim de 20 alumnes (abans eren 25). El fet que 
s’iniciï a infantil 3 permetrà que, en nou anys la reducció 
de ràtios ja serà aplicada en tots els cursos de primària. 
S’incorporaran 3.500 docents més a partir del gener del 
2023, fet que suposarà disposar de més mestres que mai  
a la història de l’educació pública del país.

Es realitza un increment important de dotació econòmica 
per poder fer front a la segregació, realitzant així un 
acompanyament a l’alumnat que més ho necessita. No es 
renoven els concerts a les escoles que segreguen per gènere, 
mesura que ja es va iniciar el curs anterior.

S’han ampliat les places de Formació Professional, 
garantint que tothom pugui disposar de plaça. 

I una altra de les mesures més importants: no s’aplicarà 
el 25% de castellà a les escoles, fet que s’ha aconseguit 
gràcies a la tasca del govern, a la nova llei i al nou decret  
del català a l’escola. 

I totes aquestes mesures, no s’han dut a terme ni quan 
la Generalitat ha estat governada ni per socialistes, ni per 
convergents, sinó que ha estat una Generalitat Republicana 
qui ho ha fet realitat.

Cornellà será cada vez una ciudad más humana y 
naturalizada, igualitaria, sostenible, cohesionada y resiliente, 
sin dejar a nadie atrás, con tres ámbitos de referencia: el 
medio ambiente, el bienestar social y la convivencia.

Nuestra ciudad hace años que apuesta por las actuaciones 
ambientales, articulando la movilidad sostenible que prima 
en el beneficio peatonal, optando por la renaturalización 
adecuada de sus calles y parques, construyendo el mapa 
urbano entorno de sus ejes verdes, marca emblemática del 
proyecto estratégico Cornellà Natura. 

Como también lo ha hecho, y desde hace décadas, por 
el bienestar social común, y que gracias a la Agenda Social i 
Urbana per a Enfortir la Comunitat (ASUECO) avanza y afianza 
en el objetivo de procurar recursos, medios y oportunidades 
a toda la comunidad. Trabajando para garantizar la igualdad 
en todos los ámbitos y superando las brechas que impidan el 
acceso a la educación, a la cultura, a la ocupación laboral o al 
derecho a una vivienda digna. Aportando recursos para cubrir 
necesidades sanitarias y emotivas al conjunto de la ciudadanía. 
Protegiendo, en definitiva, la cohesión social y la dignidad de 
todos sus integrantes.

Y por supuesto, actuando siempre para mejorar el 
espacio público desde sus tres esferas esenciales: la mejora 
y mantenimiento de los espacios comunes y equipamientos, 
invirtiendo en limpieza y en recogida de residuos; velando 
por la seguridad, con una especial perspectiva de género, 
operando desde la prevención; y finalmente contribuyendo  
a generar el clima de confianza y convivencia necesario en 
la colectividad, ya sea a través de entidades, colectivos y  
demás elementos activos de la población, base sustancial  
de la actuación municipal que supone el proyecto 
Cornellà Humana.

Porque para sujetar estas ramas que crecen hacia el  
futuro, nuestro árbol debe también afianzar sus raíces, los 
cimientos de una ciudad sensible al sentir ciudadano, desde 
la convivencia, la corresponsabilidad y el diálogo. Desde  
el consenso y la complicidad con los agentes sociales.  
Porque la fortaleza de la ciudad reside en todas y todos, 
unidos por un proyecto común.

De todo ello podremos tener mejor conocimiento en la 
exposición que, desde el próximo 29 de septiembre hasta  
el 6 de noviembre, acogerá la carpa instalada en la plaza 
Europa. Una exposición, “Enfortir Cornellà” que es reflejo 
de toda esta realidad, y a la vez, una mirada optimista de la 
ciudad, pensada para impulsarla al futuro sin que nadie se 
quede atrás. Os animamos a visitarla, esperando compartir 
todo aquello que, en conjunto, procuramos por y para  
nuestra comunidad.

Ya sabéis, podéis escribirnos a psc@aj-cornella.cat, o nos 
encontramos por la ciudad.

RAQUEL ALBIOL
Grup Municipal
d’ERC-AM

TORNADA A L’ESCOLA,  
AMB NOVETATS DESTACABLES ENFORTIR CORNELLÀ

EMILIA BRIONES
Grup Municipal
del PSC
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El conflicte bèl·lic a Ucraïna va accelerar l’encariment dels 
combustibles fòssils afectant de diferents maneres sobre les 
famílies treballadores, una d’elles en la pujada abrupta del 
preu de la benzina i el dièsel dels vehicles que molts treballadors i 
treballadores utilitzen cada dia. Per aquest motiu el govern de 
l’Estat va prendre una sèrie de mesures per subvencionar aquests 
combustibles i “suavitzar” d’aquesta manera aquesta pujada de 
preus. Davant aquesta mesura, representants d’En Comú Podem, 
com l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau, van reclamar que per 
ajudar les classes treballadores i alhora lluitar contra l’evident 
canvi climàtic, calia afavorir els mitjans de transport públics.

En aquest sentit, des de l’1 de setembre estan en vigor els 
descomptes al transport públic que tant vam reclamar. Una 
aposta clara per la mobilitat sostenible que demostra, de nou, el 
paper d’En Comú Podem i Unidas Podemos a l’hora de fer possible 
les polítiques que milloren les condicions de vida de la gent.

A la gratuïtat dels títols de Rodalies, Renfe i Mitja Distància 
hem afegit la rebaixa a la meitat dels títols de transport públic 
metropolità (Bitllet Senzill, T-Usual, T-Casual i T-Jove) per 
ajudar a milers de famílies que tenen dificultats per arribar 
a final de mes. Afavorir el transport públic i la mobilitat 
sostenible és un exemple que la lluita contra el canvi climàtic 
ha d’anar lligada, inexorablement, de la justícia social, 
ajudant a qui més ho necessiten. 

Però no només ens hem de quedar en les mesures 
d’urgència i hem de continuar avançant en la millora del 
transport públic, fent-lo més eficient, més accessible i més 
verd. A Cornellà tenim una gran xarxa de transports públics, 
un dels punts millors valorats per la ciutadania de Cornellà. 
Especialment, la connexió amb Barcelona ciutat disposa 
de diferents possibilitats en tramvia, tren, metro o autobús 
i el gran repte que tenim és el de millorar la connexió en 
transport públic dintre de la nostra comarca i especialment a 
molts polígons d’activitat econòmica del nostre entorn. 

A part dels mitjans transports públics col·lectius, que són 
una alternativa més sostenible als vehicles de motor privats, les 
ciutats han de continuar afavorint també mitjans sostenibles 
i saludables com la bicicleta, per això cal millorar molts les 
infraestructures existents, és a dir, els carrils o vies pedalables 
de forma segura. També és sostenibilitat i és salut afavorir els 
desplaçaments a peu dintre de ciutats com la nostra, fent-los 
més segurs i agradables. En aquest sentit, actuacions com les que 
s’estan projectant a Cornellà a carrers com l’Avinguda dels Alps, el 
Carrer Bonestar o l’Avinguda República Argentina. 

Per això, Cornellà torna a obrir a tota la ciutadania l’Avinguda 
Sant Ildefons el diumenge 18 de setembre, amb un bon grapat 
d’activitats familiars relacionades amb la mobilitat sostenible, en 
una jornada per reivindicar, la salut, el medi ambient i la comunitat 
com a drets imprescindibles a qualsevol ciutat. Protegir aquests 
drets i avançar cap a solucions de futur és defensar el bé comú.

L’angoixa a les conseqüències físiques i econòmiques 
produïdes pel canvi climàtic defineixen aquesta patologia 
juntament amb: por, tristesa, impotencia, indefensió i 
culpabilitat. Tot això s’afegeix a la resta de malalties que pateix 
més profundament la classe treballadora, juntament amb la 
constant amenaça de l’atur i de la por a no poder cobrir les 
necessitats bàsiques (llum, aigua, gas…).

El científic i divulgador Isaac Asimov, l’any 1980, en el seu 
llibre Les amenaces del nostre món, explicava les cinc causes 
possibles que podien finalitzar amb la vida humana en el 
nostre planeta. En l’epíleg enunciava que, deliberadament 
es pot escollir no tenir cap catàstrofe ja que l’ésser humà té 
la intel·ligència per adaptar-se al medi ambient sempre que 
no sigui indiferent a les lleis naturals.

Les classes dominants, dins un sistema econòmic 
capitalista, apliquen les seves regles d’acumulació de 
riquesa en pocs individus amb l’objectiu d´obtenir el màxim 
benefici sense cap mirament cap a la resta de persones i 
cap a la naturalesa. Un exemple, el cremat de combustibles 
fòssils és la principal força impulsora de l’escalfament. Una 
investigació del diari The Guardian mostra com la previsió 
de projectes de petroli i gas, bombes de carbó, produiran 
durant els pròxims set anys mil milions de tones d’emissions 
de CO2, projectes recolzats pel EEUU, Canadà i Austràlia, 
tot combinat amb subvencions i inversions per a projectes 
d’explotació en nou jaciments, esdevenint un impacte 
altament destructiu pel clima.

Aquest setembre comença el nou curs polític a nivell 
municipal. L’estiu ha deixat més evidència de la necessitat 
de prendre mesures urgents que protegeixin el medi 
ambient local. La protecció dels pocs espais verds, el fre a la 
construcció especulativa d’habitatges, la inversió en neteja i 
el control de camps i boscos és prioritari juntament amb la 
gestió d’un sistema ecològic de producció agrícola  
i pecuària adient. 

A nivell social, recordem, valorem i participem en la Diada 
de Catalunya com a acte reivindicatiu, concloent que, si el 
sistema econòmic és mundial, la lluita per canviar-lo ha de 
ser de tots els pobles. 

També,us animo a participar en la primera mobilització 
reivindicativa que obre la tardor calenta: la manifestació 
a Madrid el proper 15 d’octubre en defensa de les nostres 
pensions.

La lluita i organització de veïns i veïnes al voltant de 
Plataforma Ribera-Salines o de Marea Pensionista són 
exemples a seguir per a aconseguir una vida digna. Us desitjo 
una tranquil·la tornada a la vida quotidiana, i, des de la meva 
petita representació, estic a la vostra disposició al correu: 
egarciap@aj-cornella.cat o tfn:638672955.

ABARATIR EL TRANSPORT PÚBLIC: 
DEFENSAR EL BÉ COMÚ ECOANSIETAT

ELISABET GARCÍA 
Regidora no adscrita

CLAUDIO CARMONA 
Grup Municipal d’En  
Comú-Movem Cornellà
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SETEMBRE/ 
OCTUBRE
https://agenda.cornella.cat

GAUDIU DE LES PROPERES FESTES DE BARRI 
Les properes setmanes ens esperen les 
celebracions de barri de Gavarra, del Pedró, del 
barri Centre i de Sant Ildefons. Les entitats i les 
associacions de veïns de cada zona preparen 
diferents activitats lúdiques per a totes les edats.

24 DE SETEMBRE, JAZZ AND BEER 
Dissabte 24 de setembre, a la plaça de l’Església, es 
portarà a terme una nova edició de la Jazz & Beer  
per gaudir de música en directe i cerveses 
artesanes. La celebració dura tota la jornada amb 
diferents activitats per a grans i per a petits.

Més informació: www.jazzandbeer.org

 
EXPOSICIÓ SOBRE L’EVOLUCIÓ 
DE SANT ILDEFONS 
Dins de les festes de barri, que estan previstes del 
7 al 16 d’octubre, es presentarà l’exposició “Sant 
Ildefons. Una història compartida”. La mostra estarà 
situada davant del Centre Cívic, a la plaça de Sant 
Ildefons, i presenta la transformació d’aquesta 
zona de Cornellà durant els darrers anys. 

La seva inauguració serà el dimarts 
11 d’octubre, a les 19 h, i estarà a càrrec 
del seu comissari, Pere Guaita. 

ESCOLTA LA  
TEVA RÀDIO
www.radiocornella.cat

 
@radiocornella

SERVEIS

TRÀMITS EN LÍNIA  
SEU ELECTRÒNICA

https://seuelectronica.cornella.cat/

TRUCA’NS!
935 955 093

TENS DUBTES  
TRAMITANT?

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

BUSQUES UNA  
FARMÀCIA  
DE GUÀRDIA  
A CORNELLÀ?

Aquí la trobaràs!

   15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

10 11 12 13 14 15

3 4 5 6 7 8 9



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

Memorial Charlie Rivel

16-23 d’octubre 2022 
Cornellà de Llobregat

Organitza Amb el suport de

19è Festival 
Internacional 
de Pallassos


