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PROGRAMA ELECTORAL
CORNELLÀ COHESIONAT
POLÍTIQUES SOCIALS
•

Revisar, actualitzar i publicar la carta de serveis socials a la qual té dret la
ciutadania, de manera entenedora i per tots els mitjans a l’abast.

•

Dotar del personal necessari les oficines de serveis socials de la ciutat per
donar un servei correcte a la ciutadania, i alhora reduir les llistes d’espera.

•

Ampliar la participació dels diferents agents locals (polítics, professionals,
entitats, món associatiu, usuaris) i establir una millor coordinació i sinergies
per poder fer una planificació estratègica dels serveis socials bàsics.

•

Establir mecanismes per garantir la qualitat de tots els serveis i que siguin
accessibles per a tothom i en un temps raonable.

•

Aportar els recursos necessaris a fi de donar cobertura a l’atenció
domiciliària necessària a persones dependents.

•

Realitzar polítiques concretes per als drets de les persones amb discapacitat,
diversitat funcional o mobilitat reduïda.

•

Potenciar la Botiga Solidària.

INFÀNCIA I JOVENTUT
•

Prioritzar l’atenció als infants més vulnerables. Oferir i regular els recursos
necessaris dels infants per tenir accés als serveis bàsics.

•

Promoure hàbits i estils de vida saludables desde l’educació i l’esport als
infants i la joventut.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Defensar el dret a l'alimentació, a la infància i al jovent. Garantir les beques
menjador a les escoles i instituts i oferir suport municipal específic.

•

Separar el Pla Local d’Infància i d’Adolescència per tenir un pla específic de
joventut i un altre d’infància.

•

Potenciar la veu i l’opinió de la joventut en tots els aspectes de ciutat
mitjançant la Xarxa d’Adolescents de Cornellà.

•

Realitzar el Pla director de Joventut.

•

Crear un espai autogestionat per a joves.

•

Crear ajudes municipals a través del subministrament de títols de transport
públic per al jovent.

•

Més col·laboració entre les institucions i les entitats (socials, lúdiques,
esportives i culturals) a través de sinergies amb tots els responsables de totes
les àrees corresponents a fi de garantir la igualtat d'oportunitats per infants,
jovent i famílies.

•

Treballar per a la prevenció de l’absentisme escolar, així com redirigir per a
un assessorament complementari de les vies d’estudi professionals i
universitàries.

GENT GRAN
•

Dotar la nostra ciutat, amb col·laboració amb la Generalitat, de més
residències públiques i centres de dia per atendre al màxim número de
persones que ho requereixin.

•

Potenciar els centres cívics de tots els barris i associacions de veïns realitzant
activitats i dotant-los d’una millora de qualitat de vida.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Augmentar les activitats del Consell Assessor de la Gent Gran amb la finalitat
de poder realitzar una trobada trimestral on fer-hi xerrades i activitats
d’interès per aquest col·lectiu.

•

Fomentar el voluntariat d'assistència a la gent gran, com són
l’acompanyament, les tasques de la casa i les compres.

•

Tiquets-menjador per tal d’oferir àpats a la gent gran en risc d’exclusió
social.

•

Buscar eines per detectar les necessitats de les persones grans amb pocs
recursos.

•

Crear espais de trobada intergeneracionals on s’interelacionin i comparteixin
espai persones de diferents edats amb l’enriquiment que això suposa per tots
els col·lectius d’infants, joves, adults i de gent gran.

•

Aprofitar l’expertesa de les persones grans en activitats culturals,
històriques, lúdiques i de preservació de la memòria històrica.

SALUT
•

Establir una nova ubicació per a l’ASSIR (Centre d’Atenció a la Dona), ja que
actualment l’espai no compleix amb els requisits necessaris per a unes bones
condicions laborals i de salut ni per al personal ni pers a les usuàries.

•

Realitzar un estudi de l’impacte en la salut tenint en compte la poca neteja a
l’espai públic com a element de salut, la insuficiència d’espais verds, la
insuficiència de tranquil·litat, l’alta densitat de població, la contaminació
atmosfèrica i les desigualtats socials.

•

Definir el mapa de salut mental de la població cornellanenca i les seves
possibles causes.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Activar el Consell Municipal de Salut, que no es reuneix des de l’any 2015. El
Consell hauria de ser una instància per a proposar mesures transversals de
salut ja que depèn en un 80% de factors aliens al sistema sanitari (com són la
mobilitat, l’alimentació, l’entorn, l’ocupació, l’urbanisme, l’habitatge,
l’educació, la cultura, l’esport, el lleure i els afers socials).

CIUTAT DIVERSA
•

Redactar el pla director de polítiques d’integració social, tot apostant per la
interculturalitat, la llibertat, el pluralisme i la igualtat.

•

Actualitzar i aplicar el pla d’acollida per les persones nouvingudes perquè
disposin de totes les eines per a la plena inclusió a la ciutat i la igualtat
d’oportunitats, tot incorporant també un protocol de benvinguda.

•

Continuar defensant el dret de l’empadronament de les persones que no
puguin acreditar un domicili fixe, mitjançant l’empadronament al “domicili
fictici”, gestionat pels serveis socials de l’Ajuntament, perquè així disposin
dels drets fonamentals de l’escolarització, l’accés a la sanitat i al serveis
socials.

•

Realitzar un decàleg antirumors acompanyat per campanyes de
sensibilització en tots els àmbits de la ciutat per contrarestar els rumors,
prejudicis, estereotips negatius i notícies falses que criminalitzen diversos
sectors de la població.

•

Donar suport a l’acollida de refugiats.

•

Facilitar que les entitats i associacions de persones migrades puguin disposar
d’espais per realitzar reunions o activitats, bé sigui en locals o en l’espai
públic.

•

Treballar en espais de trobada de les diferents cultures que hi ha actualment
a Cornellà com a font de riquesa.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Creació d’un Consell Municipal de Diàleg Interreligiós.

FEMINISME
•

Treballar en tots els àmbits i sectors per un Cornellà Feminista.

•

Dotar dels recursos econòmics necessaris l’àrea de polítiques d’Igualtat,
tenint en compte el personal i les campanyes i accions a executar.

•

Establir uns pressupostos municipals amb visió de gènere. Aplicar la visió de
gènere a les partides de tots els departaments de l’Ajuntament.

•

Realitzar campanyes de difusió específiques dels serveis del Centre
d’Informació i Recursos per les Dones (CIRD).

•

Realitzar campanyes contra la violència masclista durant tot l’any i no només
en el marc del 8M o del 25N.

•

Continuar treballant en xarxa amb les escoles i instituts de la ciutat
mitjançant la XAJI (Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat).

•

Continuar treballant per oferir espais segurs per a les dones en totes les
activitats i àrees de la ciutat.

•

Vetllar pel compliment del III Pla d’Igualtat.

LGBTI
•

Crear un Pla marc per la Igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de
gènere.

•

Treballar en polítiques concretes i actives contra la LGBTIfòbia.

•

Ampliar l’horari d’atenció al SAI (Servei d’Atenció Integral).
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Crear plataformes digitals per fomentar la informació i facilitar la denúncia
en línia o a través de xarxes socials insititucionalitzades per causa d’atacs
LGBTifòbics.

•

Oferir formació específica a les empreses privades i al personal laboral i
funcionari de l’Ajuntament.

•

Extendre i intensificar les campanyes a les escoles, instituts, centres
esportius, centres sanitaris, entitats culturals i socials en pro de la diversitat
i la no discriminació.

•

Campanyes d’informació i sensibilització específiques als carrers, mitjans de
comunicació municipals, comerços i locals d’oci diürns i nocturns, així com als
col·lectius amb diferents rerefons socioculturals i religiosos.

ESPORTS
•

L’esport com a foment de salut, de cohesió i de treball en equip.

•

Revisar i fer un manteniment òptim de les instal·lacions esportives; amb
plans de millora per a una eficiència energètica sostenible i adaptades a les
necessitats actuals.

•

Fomentar i difondre les activitats de cada club i entitat lúdico-esportiva.

•

Recolzament de les entitats sense ànim de lucre, tot facilitant la gestió i la
promoció dels clubs i/o esports.

•

Dinamització de l’esport base, del femení, dels minoritaris; amb programes
de foment en aquests segments, a través de les escoles. Monitors
especialitzats en la difusió d’esport minoritaris a les escoles i un programa
anual per actuar en totes les escoles i cursos.

•

Ple ús de les instal·lacions municipals. Formular quadrants d’horaris per
aconseguir omplir les instal·lacions, posar-les a disposició dels clubs, escoles i
de la ciutadania.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Esport adaptat. La gestió ha de ser continuada i no simplement realitzar una
jornada d’esport inclusiu a l’any, mitjançant l’adaptació dels espais, el suport
per a la creació de clubs d’esport adaptat, la difusió de modalitats d’esports
adaptats i la implicació i col·laboració de la resta d’entitats existents.

•

Subvencionar a les persones amb dificultats econòmiques perquè puguin fer
ús de les instal·lacions esportives o de l’oferta dels clubs a preus reduïts.

•

Promocionar el voluntariat com a suport de les entitats. Defensar la figura i
importància del voluntariat en el clubs sense repercussions fiscals.

•

Escola i esport. Incrementar la seva pràctica escolar i potenciar setmanes de
l’esport amb activitats conjuntes entre diferents escoles, agrupades en funció
de les disciplines escollides per cada infant.

•

Salut i esport. Promocionar l’esport com a hàbit saludable als espais verds i a
les rutes per caminades i ciclistes. Facilitar la seva pràctica a l’aire lliure.

•

Salut i gent gran. Programes per a fomentar l’esport o l’activitat física entre
la gent gran, en coordinació amb els Centres d’Atenció Primària.

•

Crear rutes amb visites al patrimoni de la ciutat fent esport.

•

Crear un hotel d’entitats que funcioni com a espai destinat a ubicar-hi
serveis de suport als clubs sense ànim de lucre, amb personal per atenció de
consultes jurídiques, econòmiques, realitzant els tràmits municipals i davant
altres organismes. Sessions formatives en àmbits comuns a tots els esports
(normatives, nous reglaments, fiscals, legals...), xerrades com ara psicologia i
esport, esport com a motor de generació de valors, etc. Cedir-hi espai com a
oficina dels clubs i amb sales de reunions i assemblees. I que inclogui una
oficina d’atenció a l’esportista per a gestions i tràmits d’esportistes no
associats a cap club.

•

Realitzar una auditoria per reduir les despeses de manteniment del PELL
(Parc Esportiu Llobregat) i potenciar-ne el seu ús, que ara és manifestament
infrautilitzat.
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PROGRAMA ELECTORAL
EDUCACIÓ
•

Posar les eines necessàries per fer de Cornellà una ciutat educadora en tots
els àmbits: escoles, instituts, esplais, esport, AMPAS, entitats, associacions.

•

Defensar la baixada de ràtios de les escoles i instituts per tal d’assolir una
educació de plena qualitat.

•

Reclamar a la Generalitat les aportacions i inversions pendents i necessàries
per unes instal·lacions òptimes, així com destinar els recursos municipals
necessaris per un correcte manteniment de les escoles.

•

Instal·lar ombres als patis de les escoles on sigui necessari.

•

Revisar les instal·lacions i infraestructures de les escoles bressol assegurantne el bon funcionament i estat.

•

Treballar conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat,
Serveis Territorials i l’Ajuntament per gestionar l’augment de places als
instituts en els propers anys i informar als pares i mares dels acords i
previsions.

•

Garantir les beques menjador a les escoles i instituts.

•

Treballar en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat
per una escola inclusiva.

•

Seguir treballant en la transferència a la Generalitat de l’escola d’Educació
Especial Virolai, tenint en compte l’ampliació de l’espai, els recursos
necessaris per a una gestió correcta i el personal docent necessari.

•

Potenciar l’educació emocional mitjançant tallers a les escoles, instituts i
esplais de la ciutat.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Escoles de nova oportunitat i programes d’inserció: El Llindar i La Carena.
Apostar per les escoles de segona oportunitat i els programes d’inserció.
Treballar conjuntament amb els Departament de Treball i el d’Educació per
blindar els contractes programa i les subvencions i incorporar aquest model
formatiu dins del sistema educatiu. Potenciar El Llindar i La Carena des de
l’Ajuntament, posant a disposició els espais i els recursos necessaris per al
seu funcionament. Buscar una nova ubicació a la ciutat per al correcte
desenvolupament del Llindar.

•

Mitjançant la Taula dels Esplais de la ciutat, crear sinergies entre ells per
treballar conjuntament, per millorar la seva tasca i no generar competència.
Establir també una relació de les necessitats de tots els esplais de la ciutat.
Per una banda revisant el model de subvencions i plantejant contractes
nominals per assegurar la continuïtat dels seus projectes i, per l’altra banda,
buscant nous espais per al correcte desenvolupament de les seves activitats,
com en el cas del Vol i Vol i el Club Sanfeliu-Sant Ildefons. A més a més de
realitzar un manteniment òptim de les instal·lacions de la resta d’esplais de la
ciutat.

•

Realitzar tallers i cursos adreçats als infants, joves, pares i mares per a la
prevenció, detecció i actuació del bullying i l’ús correcte i els perills de les
xarxes socials i les addiccions tecnològiques o ludopaties.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA
•

Enfortir la llengua com a eix de connexió entre cultures, com nexe
d’integració i d’arrelament. Volem que el català sigui una llengua de cohesió,
integració i d’arrelament a la nostra ciutat.

•

La llengua d’ús normal i preferent de l’Ajuntament ha de ser el català, sense
perjudici de l’atenció i la informació en altres llengües. Els mitjans de
comunicació de l’Ajuntament haurien de ser en un català adient i sense faltes
d’ortografia.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Dotar de més presència al Centre de Normalització Lingüística de la ciutat.
Realitzar una major difusió dels seus cursos i ampliar-ne l’oferta actual per
donar cobertura a les llistes d’espera existents actualment, sobretot en els
cursos inicials. Potenciar també el voluntariat lingüístic amb totes les altres
llengües que conviuen a la ciutat i donen valor a la diversitat.

•

Formació específica a tot el personal de l’Ajuntament i reforçament de
l’àrea lingüística municipal per donar suport a les entitats i associacions que
requereixin suport per a difondre les seves activitats en català, castellà o
anglès.

CULTURA
•

Millorar la difusió de les activitats culturals amb una agenda única,
entenedora i àgil.

•

Facilitar les activitats de les entitats i associacions de la ciutat i posar en
valor la seva tasca.

•

Millorar la il·luminació i l’accessibilitat de l’Auditori.

•

Actualitzar i ampliar l’oferta educativa de l’Escola de Música (tant d’estils,
com d’instruments). Aprofitar que l’Escola de Música s’ubicarà a Can Bagaria
per tal d’ampliar-hi l’oferta d’educació artística, no només musical, sinó
també amb dansa, teatre i arts plàstiques, tal i com ho fan moltes altres
ciutats veïnes (com L’Hospitalet o Esplugues). Volem que Can Bagaria sigui
un espai de creació i difusió artística; un Espai de les Arts.

•

Dotar de recursos les biblioteques actuals per ampliar-ne l’horari al matí i
millorar la dotació econòmica per al fons documental. Re-definir-les per
adaptar-les a les noves tecnologies i als nous usos. A Cornellà cal empoderar
les biblioteques existents abans de construir-n’hi de noves.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Crear una sala d’exposicions que sigui un referent. Actualment disposem de
tres espais expositius: Espai Art Moritz, el Castell i el Museu Palau Mercader.
Treballar amb artistes de la ciutat i amb d’altres de reconeguts per tal de
promocionar-la. Buscar també sinergies amb els instituts i esplais per donar
visibilitat als joves.

•

Adaptar els espectacles al públic infantil, evitar els petards que els poden
angoixar i potenciar elements escenogràfics com les llums, serpentines o la
música.

•

Establir un protocol per a l’edició de llibres d’entitats i/o autors de la ciutat
amb la col·laboració de l’Ajuntament, basat en criteris objectius i allunyat de
la discrecionalitat. Cercar que tota la seva producció i impremta sigui, en la
mesura del possible, de l’àmbit del comerç de la ciutat.

•

Incloure la Memòria Històrica a la Cultura i, per exemple, crear un premi,
sobre aquest tema, dins del Concurs de Còmics.

PATRIMONI
•

Defensar el patrimoni de la ciutat Dignificant, protegint i mantenint els
espais, els monuments simbòlics i històrics de la ciutat i la memòria
patrimonial.

•

Realitzar més activitats i difusió per donar a conèixer el patrimoni de la
ciutat a la població. Treballar conjuntament amb les escoles, instituts, esplais
i associacions per donar a conèixer la història i el patrimoni de la ciutat.

•

Revisar el Pla Especial de Patrimoni vigent, actualitzar-hi la informació de
cadascuna de les seves peces i dels seus entorns i incorporar-hi nous
elements. El pla vigent és de 1986 i la ciutat necessita protegir i enfortir la
seva memòria arquitectònica per a les properes generacions.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Com a mesura de protecció de molts dels elements arquitectònics de caire
històricoartístic de la ciutat, s’haurien de declarar com a Béns Culturals
d’Interès Local (BCIL) o Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN). Entre
aquests elements s’hi troben les columnes pre-romàniques de l’Ajuntament,
el Palau de Can Mercader, el complex de la Societat General d’Aigües, Can
Bagaria, els refugis antiaeris construïts durant la Guerra Civil i diversos
habitatges unifamiliars dels segles passats.

•

Incloure en el Catàleg del Pla Especial de Patrimoni el Canal de la Infanta al
seu pas pel municipi de Cornellà. recuperar i restaurar el tram del Canal a la
part superior de Can Mercader com a testimoni del mateix, per a
l’enriquiment del paisatge urbà amb la reincorporació de l’aigua a la seva
estructura. Incloure també en el catàleg la masia de Can Vidrier i el seu
entorn.

•

Redactar el Pla d’ordenació de Can Mercader respectant-ne íntegrament la
zona verda, el palau, la casa dels colons i tots els elements que constitueixen
el jardí romàntic, així com recuperar-ne tota la riquesa botànica original del
parc. S’ha d’aturar la seva pèrdua biològica, tenint en compte que hi acull
gairebé tots els Arbres d’Interès Local del municipi. No s’hi pot edificar més.

•

Establir un pla estratègic per al Palau de Can Mercader pel que fa a tasques
de conservació, rehabilitació, difusió i restauració. Tant a curt com a llarg
termini, que sigui real i factible. Treballar amb el Palau Mercader com a
element identitari de la ciutat.

•

Buscar una nova ubicació per al Museu de les Matemàtiques, ja que per la
quantitat de visitants, s’ha quedat petit i l’espai museo-científic mereix major
presència. Tanmateix a nivell estructural (terra-sostre) el Palau de Can
Mercader no està preparat per rebre un volum tant elevat de visitants, fet
que està provocant desperfectes i ocasionant problemes estructurals al
sostre de la planta noble.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Concretar els usos de Can Bagaria, al barri Pedró, mentre restem pendents
de la definició del que pot acabar acollint. Aprofitar que Can Bagaria acollirà
l’Escola de Música per a crear-hi en tot el conjunt arquitectònic un Espai de
les Arts o una petita Ciutat de la Creació.

•

Concretar els usos del Museu Can Maragall com a Centre d’Interpretació de
la ciutat i els seus objectius com a dependència pública.

•

Evitar la instal·lació de rampes mecàniques al carrer de les Escaletes (Carrer
de Miquel Roncalí i Destefanis), al barri Centre.

•

Dur a terme una adequada protecció de l’Arxiu de la Ciutat com a memòria
documental col·lectiva, digitalitzar-ne tot el seu contingut i posar-lo a plena
disposició de la ciutadania, establint mesures de gestió que permetin l’accés
a la documentació arxivada i promoguin la difusió, la recerca oberta, la
reutilització per a altres finalitat i l’estudi de la documentació que conté.

•

Redactar i aprovar el plantejament necessari del complex de Can Rosés (barri
Centre) i del seu entorn que estableixi, en el marc de les previsions del pla
especial, les prescripcions legals constructives i d’ús per a la restauració del
conjunt i de cadascun dels seus elements.

•

Ordenar el sector Elsa-Siemens, al barri Pedró, de manera que es preservin
els refugis antiaeris de l’antiga empresa Cables (Pirelli) i de la Siemens, i es
preservi l’edifici de l’antiga caldereria com a equipament de la ciutat donat el
seu valor patrimonial.

•

Dur a terme actuacions decidides per a la protecció i ús de la masia Can
Manso (barri Almeda) i dels terrenys públics que l’envolten, així com de
difusió de l’annexa i desapareguda Can Peixo, que fou la masia més antiga
documentada a Cornellà.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Establir mesures per a fomentar la preservació dels habitatges - planta
baixa, pis i entorn - construïts bàsicament a la primera meitat del segle
passat amb mesures adequades de foment a fi que els seus propietaris
puguin conservar-los i mantenir un element significatiu del paisatge urbà.

CORNELLÀ EMPRENEDOR
COMERÇ LOCAL
•

Reforçar i projectar el comerç mitjançant polítiques de proximitat, immersió
digital, professionalització i associacionisme.

•

Implementar el Pla Estratègic de Comerç. La redacció del pla s’està realitzant
actualment a proposta nostra.

•

Difusió de la web-guia del comerç local de la ciutat. Mantenir actualitzat
l’inventari del parc de locals de la ciutat.

•

Reordenació del comerç local amb la creació d’eixos connectors acompanyat
de la millora de l’entorn (zones de vianants, aparcaments, senyalització, etc).

•

Crear un Clúster 2:0 Comerç de Cornellà. El futur s’adreça cap a la
digitalització i la compra per Internet, però preservant la proximitat local.

•

Promocionar i conscienciar sobre la importància del comerç de proximitat,
competitiu, responsable i sostenible mitjançant campanyes informatives.

•

Actualitzar el Reglament dels Mercats Municipals i revisar els horaris dels
mercats municipals per adaptar-los als nous hàbits de compra.

•

Realitzar el manteniment òptim als mercats municipals i posar solució a les
mancances estructurals, com per exemple lavabos adaptats, calefacció i aire
condicionat.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

A més a més de la targeta Cornellà compra a casa, realitzar campanyes de
promoció i targetes de fidelització per la ciutadania de Cornellà i per a les
persones que treballin en empreses instal·lades a Cornellà per atreure
potencials compradors no residents a Cornellà.

•

Potenciar el comerç local entre els clients allotjats als hotels de Cornellà.

•

Cohesionar el col·lectiu (Associació de Comerciants i Cornellà Compra a Casa)
i reforçar el gremi de botiguers afavorint sinergies per a integrar també el
gremi de restauració.

•

Aplicar polítiques i gravàmens específics per a les grans superfícies.

•

Estudiar la creació d’una moneda bescanviable al comerç local.

•

Dotar de suport tècnic al comerç local de la ciutat (Cursos, materials ,etc)

EMPRESA
•

Promocionar Cornellà com a ciutat equipada, propera a l’aeroport i a la zona
portuària, i també ben comunicada.

•

Potenciar la creació d’empreses amb bonificacions per ocupació de joves,
majors de 55 anys i persones amb risc d’exclusió del municipi.

•

Fer un estudi d’ocupació dels polígons i de les naus industrials buides a fi de
transformar-los en espais multifuncionals, zones de treball col·laboratiu
(coworking) i amb espais per a entitats de promoció econòmica i altres
associacions culturals.

•

Facilitar espais per al desenvolupament de cooperatives i la creació
d’ecosistemes cooperatius locals i estudiar la possibilitat de crear un clúster
de cooperatives.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Reordenar l’aparcament a les zones industrials. Establir carregadors per a
vehicles elèctrics i aparcaments per a bicicletes. Millorar l’accés al transport
logístic amb carrers d’un sol sentit.

OCUPACIÓ
•

Fer un seguiment de l’aplicació de l’establiment del salari mínim de
1.071,40€ per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament i dels ens
associats, així com de les empreses que contracta l’Ajuntament per oferir
serveis. Promoure també aquest salari al sector, als comerços i a les
empreses de Cornellà.

•

Revisió dels Plans d’Ocupació: introduir la mentoria i el seguiment
personalitzat de les persones que realitzin un pla d’ocupació, combinar-la
amb formació específica per millorar els plans, amb la finalitat que puguin
obtenir feina i allargar el període de contractació per disposar d’atur al
finalitzar-lo.

•

Incloure i fer efectiva, a la contractació pública de l’Ajuntament i organismes
dependents, unes clàusules de puntuació que ponderin a les empreses
licitants que tinguin caràcter social o que contractin treballadors amb risc
d’exclusió social.

•

Revisió de la plantilla i l’organigrama del personal laboral i funcionari de
l’Ajuntament, tot redistribuint i augmentant (en cas que sigui necessari) el
personal per un correcte funcionament de tots els departaments del
consistori.

•

Municipalització de serveis municipals: apostem per la municipalització
(gestió directa) del serveis de neteja d’edificis i dependències de
l’Ajuntament, del personal assalariat de les escoles bressol, així com l’estudi
de la mancomunació i/o municipalització d’altres serveis que actualment
estan externalitzats.
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PROGRAMA ELECTORAL
TURISME
•

Crear una revista-díptic de “Benvinguda” dirigida a aquelles persones que
s’instal·lin a Cornellà per vacances o treball i que estiguin distribuïdes en
hotels, centres comercials, botigues i punts d’interès. El contingut es basarà
en la història de la ciutat, els seus llocs emblemàtics i oferirà cupons
promocionals per comprar a la ciutat (previ acord amb els comerços i
marques locals).

•

Retolació d’itineraris turístics amb panells identificatius dels llocs i edificis
històrics de la Ciutat.

•

Fomentar la restauració de la ciutat. Crear campanyes gastronòmiques de
promoció.

•

Realitzar inspeccions periòdiques dels habitatges amb llicència de lloguer
turístic i monitorizar que no es realitzin aquestes pràctiques sense els
permisos adequats, especialment per aquelles que es realitzen des de
plataformes digitals com AirBnB o Homeaway.

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
•

Generar aliances per promocionar, encara més, el Citilab, com a laboratori
ciutadà i centre de referència en recerca i innovació de la Internet social, que
centra la seva activitat en la innovació digital ciutadana; amb l'objectiu de
difondre i fomentar la Societat de la informació.

•

Millorar la realització de tràmits municipals mitjançant el certificat digital.

•

Unificar i oficialitzar tots els canals i perfils de difusió de l’Ajuntament
perquè la informació sigui més àgil i fàcil de trobar, així com renovar el seu
lloc web per a dispositius mòbils i persones amb dificultats visuals o sonores.
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PROGRAMA ELECTORAL
CORNELLÀ SOSTENIBLE
URBANISME I HABITATGE
•

Propiciar un canvi de model lògic i sostenible en la planificació i la
construcció d’habitatge a Cornellà de Llobregat. El govern actual ha
establert, al llarg dels anys, l’edificació i l’especulació sistemàtica en un
municipi de menys de 7 km2 d’extensió. Si seguim aquest ritme, en poc
temps la ciutat podria quedar totalment saturada i amb una densitat de
població i nivells de contaminació irreversibles. El Pla d’Urbanisme actual
està desfasat i no té en compte les necessitats mediambientals d’un municipi
metropolità, amb la previsió desproporcionada de nous edificis i més
fonaments de ciment a la ciutat pels propers anys.

•

Acceptar que la superfície de Cornellà és limitada i que la nova construcció
sistemàtica és només una mala solució temporal a curt i mig termini.
Construir fins l’últim metre quadrat és una pèrdua de qualitat de vida per la
ciutadania atès que, si disminueixen les zones verdes de la ciutat i es
congestiona, encara més, augmenta la pol·lució i les conseqüències i
afectacions nocives per a la ciutadania. L’equilibri entre habitatges,
equipaments i zones verdes és la clau.

•

Revisar el pla urbanístic vigent de Cornellà i modificar-lo, per tal d’establir
un equilibri entre les zones edificades o que es preveu edificar, els
equipaments, les zones verdes i, sobretot, en zones de la ciutat altament
densificades.

•

Limitar el sostre d’edificabilitat i establir un decàleg municipal de
paràmetres mediambientals perquè no es repeteixin episodis del passat.
Cornellà no necessita gratacels amb piscines per a compradors d’alt standing,
sinó edificis integrats als barris que respectin el medi ambient i l’eficiència
energètica.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Complir l’ordenança de verificació de pisos buits i imposar sancions al parc
d’habitages buit propietat de grans tenidors (normalment bancs) que
disposen de pisos buits que durant més de dos anys no hagin posat en venda
o lloguer.

•

Adaptar i promoure que els locals buits en carrers de baixa activitat
comercial puguin reconvertir-se en nous habitatges i facilitar-los la cèdula
d’habitabilitat. A la ciutat hi ha espais ja construïts, que només cal habilitar,
sense necessitat de construir-hi encara més sense límit.

•

Incrementar el compromís, ja establert, per tal que tota la nova construcció
no disposi només d’un 30% d’habitatge social, sinó que aquest percentatge
sigui, en un futur, del 50%. Fomentar el sòl destinat a habitatge de lloguer
protegit i social i distribuït homogèniament per tots els barris.

•

Establir com a prioritat la rehabilitació dels habitatges existents, tal i com es
pretén amb el Pla Director de Sant Ildefons, ampliar-ho a altres zones de
Cornellà que ho necessitin i calendaritzar les actuacions. Tenir en compte,
alhora, bonificacions per a les reformes d’habitatges, bé siguin internes o
externes, que es regeixin per uns paràmetres que no permetin l’enriquiment
de la propietat.

•

Millorar la qualitat de vida de l’habitatge existent amb noves subvencions
per ascensors, per a balconades i terrats d’edificis antics o amb pisos de
mida reduïda. Facilitar el finançament de rehabilitacions d’habitatges per a
persones amb mobilitat reduïda o amb presència significativa de gent gran.

•

Exigir i integrar a la política municipal el dret a un habitatge digne i establir
recursos contra la pobresa energètica.

•

Contribuir a la regulació del preu del lloguer i de la venda dels habitatges i
estimular el preu just, amb ajuts públics, per a qui es mogui dintre d’uns
marges socials més justos i d’acord amb la situació econòmica de la ciutat.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Aplicar sancions contra el mobbing immobiliari i protegir els llogaters/es
contra aquestes pràctiques d’assetjament.

•

Crear una oficina específica d’atenció als desnonaments amb el personal i
les dependències necessàries.

NO AL PROJECTE RIBERA-SALINES: EL RIU I LA ZONA AGRÀRIA SÓN VIDA
•

En un municipi on la zona agrària i de ribera ha quedat pràcticament
eliminada, ens oposem frontalment al projecte Ribera-Salines, amb el qual
l’equip de govern socialista actual té pendent d’executar un nou barri sencer;
amb prop de 1.500 habitatges a tocar del riu Llobregat. Aquest projecte
contribuiria nefastament a la qualitat de l’aire, a la saturació de Cornellà i a
l’ecosistema del corredor natural del riu. També incrementaria la probabilitat
d’inundacions a tota la zona sud del municipi atès que es perdria la capacitat
de retenció d’aigua del sòl.

•

Dignificar la zona actual de Ribera-Salines tot establint espais compartits de
lleure i connexió, entre d’altres, amb el riu i els horts urbans.

•

Incorporar la zona del Ribera-Salines al Parc Agrari, parcialment o total, i
protegir-lo de futures onades especulatòries.

MOBILITAT
•

Implementar una mobilitat pública, estudiada i a l’avantguarda del segle
XXI. El pla de mobilitat local, des que es va presentar, està obsolet, per tant,
és urgent la seva nova redacció i aprovació. S’ha d’enfocar des d’un canvi de
paradigma des del transport privat cap a la mobilitat pública i amb prioritat
per a les persones.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Prioritzar el vianant, on les persones a peu siguin les protagonistes, sobretot
en aquells carrers on la circulació de vehicles o les zones d’aparcament no
afectin significativament les persones que hi viuen. En funció dels carrers,
crear zones exclusives per a vianants, pacificació de carrers, carrers amb
prioritat invertida i/o xarxes principals de vianants.

•

Implementar els camins escolars a tota la ciutat.

•

Ampliar la xarxa de carrils bici i articular-la perquè siguin eficient i
segregada, a diferència de les actuals, que se segueixen construint sobre la
vorera i que creen un conflicte de seguretat amb els vianants (sense complir
la normativa).

•

Establir carrers de circulació compartida (vehicles a motor i bicicletes) en
carrers on per la seva dimensió no sigui possible establir un carril bici, amb
reducció de velocitat dels vehicles a motor a 30km/h i establir la
cohexistència dels dos tipus de vehicle.

•

Millorar l’eix viari d’entrada a Cornellà a través de les Aigües (Quatre
Camins) i estudiar l’ampliació del túnel de Cornellà Centre per a bicicletes,
vianants i autobusos.

•

Revisar les rutes i freqüències de totes les línies d’autobús de la ciutat per
establir possibles noves parades o variacions de les actuals.

•

Estudiar i plantejar la creació d’una nova línia de metrobús directa que
uneixi Cornellà de Llobregat amb El Prat de Llobregat, a través de les
estacions de Cornellà Centre (Tramvia T1 i T2, Metro L1 i L5, Rodalies R1, R4),
Cornellà-Almeda (FGC L8, S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 i R60) i El Prat Estació
(Metro L9 i L10, Rodalies R2sud i R2nord). Permetria solucionar els
problemes de connexió històrica entre els dos municipis i alleugerir
l’intercanvi de mobilitat a tot el Baix Llobregat.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Ampliar la freqüència i el recorregut de les línies 94 i 95, de manera que
esdevinguin realment efectives per a la mobilitat de les persones
treballadores al sector industrial d’Almeda i per a les persones grans o amb
mobilitat reduïda; des dels barris sud al nord, tot salvant la diferència de
desnivell i d’altitud.

•

Redactar el Pla d’Accessibilitat Universal, que ha d’incorporar el Pla de
Mobilitat, tenint en compte: l’adaptació de carrers, xamfrans, rampes
adaptades i barreres arquitectòniques actuals per tal de garantir la circulació
absoluta de les persones amb mobilitat reduïda. En qualsevol cas, sense
obres faraòniques que comprometin la qualitat ambiental o patrimonial del
municipi.

•

Insistir en la demanda de l’accés a l’estació de Renfe (Cornellà Centre) pel C.
Joan Maragall, a fi de descongestionar-ne l’entrada per un sol costat i evitar
la degradació de l’edifici principal (inventariat com a Bé Cultural d’Interès
Local). Exigir també la instal·lació de marquesines contra la pluja i realitzar
accions de millora del pont elevat.

MEDI AMBIENT
•

Natura i medi ambient reals per dir adéu a la Cornellà del ciment: el
projecte Cornellà Natura iniciat al consistori és un primer pas per a un entorn
més verd, saludable i sostenible. Però és contradictori i objectivament
incompatible amb les polítiques especulatives, de construcció sistemàtica fins
l’últim metre quadrat de la ciutat, l’augment del trànsit urbà i la remodelació
d’àrees i parcs que ja ho han estat fa poc temps.

•

Augmentar la presència d’arbrat, arbustos i verd en els parcs actuals, que
en la seva majoria són encara places dures i amb massa presència de ciment i
que contribueixen a l’escalfament prolongat durant les nits i incrementen la
temperatura mitjana dels barris.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

La tipologia d’arbustiva ha de ser estudiada prèviament per incorporar la
més adequada a cada zona i evitar que, als pocs anys, s’hagi de canviar.
Eliminar els actuals escocells que perjudiquen l’arbrat i evitar tales
indiscriminades.

•

Aprofitar solars sense cap ús actual i espais morts de la ciutat (vorals del
tren, zona sota la Ronda de Dalt, etc.) per millorar el verd urbà i plantar-hi
espècies autòctones i resistents al canvi climàtic. Aprofitar que són zones
amb molt poca intervenció humana per desenvolupar-hi micro-ecosistemes
que permetin la recuperació de flora i fauna pròpia del Llobregat, i que, més
endavant, es pugui reutilitzar en altres parcs i jardins.

•

Promoure, amb subvencions i ajudes, nous desenvolupaments d’enginyeria
ambiental urbana, com a les façanes verdes verticals (sobretot en edificis alts
i orientats al sol a Sant Ildefons) i horts als terrats (zones industrials,
dependències municipals) que evitin l’acumulació de calor i redueixin la
temperatura mitjana, la retenció de CO2 i altres característiques de l’aire.

•

Propiciar la conversió, a llarg termini, del cementiri de Cornellà, al barri
Pedró, en un nou parc-cementiri: més accessible, sense murs o barreres
arquitectòniques, que faci compatible l’espai memorial actual amb una major
extensió de zona verda, que sigui oberta a la població.

•

Usos i serveis respectuosos amb les generacions futures. Hem de treballar
pel Cornellà de futur que volem per a les properes generacions. Cal una
adaptació energètica i de subministrament de recursos que permeti un canvi
d’hàbits, usos i serveis municipals reals per pal·liar la situació de canvi
climàtic, que afectarà especialment el mediterrani i les zones d’alta densitat
de població, com és l’àrea de Cornellà.

•

Pla d’adaptació al Canvi Climàtic. Determinarà les mesures específiques a
realitzar al municipi, la planificació dels recursos i les actuacions a dur a
terme.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Redacció d’un Pla de Residus, que estableixi paràmetres de prevenció,
millores de gestió i propostes i mesures d’educació ambiental per a la
prevenció i reducció dels residus i el foment del reciclatge.

•

Millorar el servei de recollida d’escombraries actual i la neteja dels carrers i
places de la ciutat.

•

Establir les bases i els recursos necessaris per tal de construir una nova
xarxa de recollida d’aigües fluvials que sigui totalment separada de la
d’aigües fecals. Actualment totes dues van unides, de manera que en
períodes de fortes pluges, totes les aigües residuals van a parar al riu
Llobregat, amb l’impacte ambiental i sanitari que això suposa. Una nova
xarxa segregada permetria aprofitar l’aigua de pluja per a serveis de neteja,
rec o vàters, alhora que ajudaria a depurar-ne les fecals més eficientment.

•

Aprofitament de les aigües freàtiques per al rec de parcs i jardins de la
ciutat.

•

Realitzar la transició energètica de totes les dependències i serveis
municipals per a que l’any 2030 siguin 100% basats en energies renovables i
amb una petjada de CO2 que sigui totalment neutral, sense emissions
perjudicials a l’aire o a l’aigua. Treballar per assolir una hipoteca zero per les
generacions futures amb l’estalvi de recursos, la gestió dels residus i
l’eficiència que ens permeti ser ambiciosos en un Projecte 2030 amb opcions
de futur en les properes dècades.

•

Establir nous punts verds-sanitaris distribuïts a tots els barris. Aquests nous
centres, ubicats a places o espais ben accessibles, disposaran de recollida
selectiva (piles, olis, reciclatge especial) que evitaran haver de desplaçar-se a
la deixalleria o esperar a la recollida setmanal, lavabos públics i fonts d’aigua
potable. Una reivindicació històrica enfront la pèrdua de serveis bàsics
d’higiene pública.

•

Adequar, preservar i potenciar els espais del riu.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Crear un codi municipal, amb deduccions d’impostos, per a aquelles
construccions, hàbits i activitats que contribueixin a la preservació i al foment
de la sostenibilitat mediambiental a Cornellà de Llobregat. Cercar, alhora, la
participació d’altres institucions i òrgans de govern per tal que aquestes
mesures siguin obligatòries pel consistori i per les grans empreses que
treballin a la ciutat.

•

Campanyes per a un consum energètic sostenible, així com per a la
promoció dels productes de proximitat (km 0) i de producció respectuosa
amb el medi ambient.

CORNELLÀ ANIMALISTA
•

Ampliar a les ordenances el nombre d’espècies considerades de companyia,
(com alguns ocells) i regular-ne la seva tinença amb drets i obligacions.

•

Modificar les ordenances i prohibir totalment les pràctiques amb animals en
els àmbits de l’esport, l’esbargiment o espectacles de qualsevol tipus.

•

Fomentar i treballar la reubicació per adopció d’animals abandonats o
rodamóns amb altres famílies, sense traslladar-los a gosseres o centres que
practiquin el sacrifici.

•

Vetllar pel compliment de la normativa en botigues de venda d’animals
domèstics i donar suport a la reconversió d’un model de negoci allunyat de
la venda.

•

Prohibir l’exhibició d’animals, amb la única excepció d’aquells que tinguin
com a objectiu la promoció de l’adopció o l’acollida dels animals participants.

•

Compliment estricte de la Llei de protecció dels animals de Catalunya, amb
més inspeccions, i fer més àgil la tramitació de qualsevol expedient
sancionador.

•

Revisar els corre-cans i pipi-cans de la ciutat per planificar una millor
ubicació dels existents i la creació de nous espais si és necessari.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Treballar per aconseguir la instal·lació d'un refugi per animals domèstics
abandonats o animals salvatges que no es puguin reintroduir al medi
natural, amb la col·laboració d'alguna entitat o fundació, o bé amb altres
municipis de forma mancomunada.

•

Acabar amb l’extermini d’aus com a mesura de control de la seva població i
utilitzar menjadors amb pinso esterilitzant.

•

Acabar amb els mètodes als sistemes DDD (desinfecció, desinfectació i
desratització) que facin ús de verí o trampes que produeixin patiment o risc
per altres o persones que puguin tenir contacte amb elles.

•

Col·locar més nius de ratpenats i rusc d’abelles (a la vora del riu) com a
mesura natural de control d’insectes i proliferació de la biodiversitat.
Estudiar també la implementació de nius de cigonyes, orenetes i àligues als
edificis més alts de la ciutat donada la verticalitat d’algunes zones.

•

Adaptació de la contaminació acústica produïda per festes populars i fer-les
més amigables per als animals domèstics o salvatges.

•

Realitzar campanyes de sensibilització als carrers, als mitjans de comunicació
municipals, xerrades i conferències a centres docents i públics.
Complementar aquesta sensibilització amb formacions a la policia i al
funcionariat local per millorar les actuacions en la gestió de recollida,
abandonaments, accidents i maltractaments.

•

Realitzar activitats amb teràpies assistides amb animals.

•

Crear un programa específic municipal d’ajuda per a persones que
temporalment o de manera permanent els impedeix garantir la cura
adequada dels seus animals de família.

•

Facilitar l’accés puntual a les residències i centres de dia de l’animal
acompanyant el seu propietari en el darrer tram de la seva vida.

•

Col·laborar amb els professionals veterinaris, en campanyes d’esterilització,
gratuïtes o de baix cost, per a persones amb pocs recursos. Aquestes
campanyes, seran gratuïtes per a les associacions.
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PROGRAMA ELECTORAL
CORNELLÀ REPUBLICÀ
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
•

Realitzar consultes ciutadanes per a projectes i temes estratègics de ciutat.

•

Reformar el ROM (Reglament Orgànic Municipal) on s’estableixen els criteris
d’organització i funcionament de l’Ajuntament i la relació entre ciutadania i
govern. Als plens s’ha de poder debatre absolutament de tot i la ciutadania i
les entitats han de poder presentar propostes, precs i preguntes. Obrir els
plens a la ciutadania.

•

Dotar de contingut els Consells de Participació. Que no siguin uns mers
consells on l’equip de govern hi traslladi la seva tasca.
Realitzar uns Pressupostos realment participatius, a diferència dels actuals
que generen competència entre AMPAS, entitats i associacions.

•

•

Millorar el portal de Transparència de l’Ajuntament, mantenir-lo actualitzat i
amb la informació relacionada amb la gestió municipal.

•

Millorar les bases i les justificacions de les subvencions: al web de
l’Ajuntament hi consta un llistat trimestral de les concedides. Per millorar la
transparència i garantir el principi d’igualtat i no discriminació, s’haurien de
publicar, també, aquelles sol·licitades i no concedides, els resultats obtinguts
i, sobretot, desenvolupar criteris objectius de valoració dels projectes
presentats i allunyar qualsevol aparença de discrecionalitat.
El tràmit de justificació dels fons rebuts hauria de simplificar-se i agilitzar-se
amb l’ús de les noves tecnologies, que permeten i fomenten la normativa
vigent, i que a més a més estan totalment normalitzades en altres
administracions.

•

Redefinir el Cornellà Informa perquè sigui un espai de participació ciutadana
que inclogui també la relació d’actes i activitats del teixit associatiu, el resum
de mocions aprovades i el seu grau d’aplicació.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Redefinir ProCornellà i establir nous criteris de funcionament per adaptar-la
a la realitat actual, mediambiental i constructiva de la ciutat.

REPÚBLICA
•

La construcció de la República Catalana és una part essencial del nostre
ideari i de la nostra raó de ser. La República es construeix des de totes les
ciutats i, també, des de la nostra.

•

Defensar i treballar activament, com sempre ho hem fet, per la construcció
d’un país més just, igualitari, que respecti els drets humans i on es
garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tots els que hi vivim i hi convivim.

•

Defensar el dret a decidir, a ser un país normal i a la legitimitat de les urnes.

•

Seguir reclamant, incansablement, la llibertat de les preses i presos polítics i
el retorn de les exiliades i exiliats, així com de totes les persones
represaliades pel seu ideari polític.

•

Seguir denunciant la repressió i exigint el respecte als drets i les llibertats
fonamentals des de tots els àmbits possibles.

•

Retirar les plaques i elements franquistes que encara queden a la ciutat.

•

Demanar que les dones, que d’acord amb els seu compromís irrenunciable
amb la democràcia i la República, van tenir un paper molt actiu durant la
Guerra Civil i el franquisme, siguin reconegudes en un espai propi,
visibilitzades i que tinguin el reconeixement que es mereixen.

•

Crear un premi acadèmic per al jovent sobre la investigació de la memòria
històrica i que estigui emmarcat en els treballs de recerca de l’alumnat de
secundària, on s’estudiïn els efectes de la guerra en persones, institucions i
espais de la ciutat.
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PROGRAMA ELECTORAL
•

Localitzar, catalogar i declarar com a patrimonis històrics els indrets de
memòria. Senyalitzar mitjançant monuments, llambordes, plaques i panells
que expliquin els fets que hi van tenir lloc, les persones que els van fer
possibles i aquelles que van estar en camps de concentració o van ser
afusellades pel franquisme.

•

Reconèixer en un lloc visible de l’Ajuntament i amb una placa, tots els noms
dels alcaldes, regidors i regidores que van formar part del govern republicà
municipal durant la Guerra Civil.

•

Recollir a l’arxiu municipal tota la informació sobre les causes de les
víctimes locals que van ser empresonades, processades, en consells de
guerra o que van estar en camps de concentració de la ciutat, i es faci un fons
documental complet, actualitzat, digitalitzat i accessible per tal que en sigui
possible l’accés directe ciutadà.

•

Establir un dia commemoratiu i d’homenatge a les víctimes del franquisme.

•

No facilitar cap espai públic per dur a terme actes que promoguin
l’exaltació del feixisme, discursos d’odi, racistes, xenòfobs, homòfobs,
contraris als drets a les dones o contra els drets dels animals i
mediambientals.
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