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INTRODUCCIÓ. Una Cornellà diversa i dinàmica. 

Dades població. 

Dades socioeconòmiques. 

4 dècades de transformació, actuació constant en la realitat social. 

Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030.  
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EIX 1.  

GARANTIR DRETS SOCIALS 

 

Objectius: 

 

➔ Polítiques d’habitatge 

➔ Lluita contra la pobresa i l’exclusió social 

➔ Protecció de la infància i l’adolescència 

➔ Autonomia i benestar personal al llarg de la vida 

 

 

 

 

Accions: 

 

➔ Agenda Ciutadana - Cornellà 2030 

➔ Pla d’habitatge local - polítiques d’habitatge sostenibles 

➔ Atenció serveis socials 

➔ Fundació per a l’atenció de persones dependents 

➔ Plans d’ocupació 

➔ Pla integral d’atenció a la infància, adolescència i famílies: garantir la seva atenció 

integral per tal de millorar la qualitat de vida 

➔ Optimitzar l’atenció dels ciutadans garantint la valoració de la situació personal, 

familiar i econòmica, a partir d’un servei d’atenció integral 

➔ Suport a la promoció social de les persones en situacions de vulnerabilitat social, 

potenciant itineraris d’inclusió 

➔ Fomentar l’autonomia personal i garantir una atenció social i sanitària integral 

centrada en les persones capaç de donar resposta a les seves necessitats 
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EIX 2.  

ESPAIS I EQUIPAMENTS PER GARANTIR LA CONVIVÈNCIA 

 

Objectius: 

 

➔ Espai públic amable i segur 

➔ Territori al servei de la transformació social 

➔ Gestió responsable dels residus 

➔ Equipaments de qualitat per a l’acció social i comunitària 

➔ Naturalitzar l’espai públic 

➔ Mobilitat segura 

➔ Seguretat ciutadana 

➔ Protecció del patrimoni  

➔ Augmentar el nivell de convivència ciutadana 

 

 

Millorar la convivència de la ciutadania i fomentar la pau social 

Transformació de Cornellà en una ciutat més amable («Cornellà Natura») 

 

Accions: 

 

➔ Cornellà Natura 

➔ Programa Benestar del Silenci 

➔ Dinamitzar els equipaments cívics 

➔ Ordenança circulació 

➔ Manteniment equipaments 

➔ Mercats Municipals 
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EIX 3. 

TRANSICIÓ ECOLÒGICA 

 

Objectius: 

 

➔ Reptes de l’Ecologia Urbana a Cornellà: Mantenir una activitat econòmica, social i 

cultural amb menys costos ambientals. 

➔ Transició energètica 

◆ Municipi. Sostenibilitat equipaments municipals 

◆ Ciutadania. 

◆ Empreses. 

➔ Garantir el dret a una mobilitat sostenible 

➔ Adaptació al canvi climàtic 

➔ Millora en la prevenció i gestió dels residus. Transitar cap el residu zero 

➔ Protecció dels espais naturals i la biodiversitat 

➔ Benestar animal i tinença responsable 

 

Accions: 

 

➔ Pla d’acció d’eficiència energètica 2020-23 

◆ Certificacions edificis municipals 

◆ Auditories i arranjaments llars 

◆ Foment energies renovables 

➔ Projectes Euronet 50/50 a les escoles 

➔ Actualització de l’ordenança solar 

➔ Pla Local de Prevenció i Gestió de residus 2020-23 

◆ Campanya internta recollida selectiva 

◆ Campanya orgànica 

◆ Foment del Compostatge 

◆ Porta a porta comerços i escoles 

◆ Nova Re-Parada 

◆ Mercats de l’Estalvi 

◆ Millora de la recollida selectiva ciutadana 

◆ Projectes d’aprofitament d’excedents alimentaris 

◆ Projectes d’aprofitament d’excedents de comerços 

◆ Campanya de recollida d’olis domèstics 

 

➔ Adaptació PAESC 

➔ Campanyes informatives / conscienciació  
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➔ Potenciar la xarxa pedalable de Cornellà 

➔ Pacificacions trànsit 

➔ Talls de trànsit 

➔ Zona de Baixes Emissions 

➔ Setmana de la Mobilitat sostenible 

➔ Camins escolars 

➔ Projectes d’Educació ambiental 

➔ Serveis Comunitaris – Aps 

➔ XESCO 

◆ Jornada anual d’intercanvi d’experiències 

➔ Mini-deixalleries als Barris 

➔ Pla per la sostenibilitat de les festes i actes públics. 

➔ Pla del verd i la biodiversitat  

➔ Activitats per conèixer i protegir el nostre entorn natural i la seva biodiversitat 

◆ Riu 

◆ Espai Natura’t 

◆ Parcs 

➔ Suport a les empreses 

◆ Economia circular 

◆ Transició energètica 

➔ Mercat de pagès  

➔ Gestió horts municipals 

 

Pla acústic? 

Ordenança? 
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EIX 4.  

COMUNITAT OBERTA, DIVERSA I RESPONSABLE 

 

Objectius: 

➔ Convivència i bon veïnatge 

➔ Drets LGTBI  

➔ Igualtat de gènere 

➔ Memòria Històrica 

➔ Impuls participació ciutadana 

 

 

Accions: 

 

➔ Pla Integral Fontsanta 

➔ Pla Director Comunitari Sant Ildefons 

➔ Pla d’actuació Can Bagaria 

➔ Polítiques de Nova Ciutadania 

➔ Mediació comunitària als barris 

➔ Cooperació i solidaritat 

➔ Centre d’interpretació de la història local 

➔ Suport al món associatiu  

➔ Millorar l’acollida de les persones nouvingudes i els processos d’establiment 

personal i familiar 

➔ Promoure la participació en la vida associativa de la població nouvinguda 

➔ Potenciar els programes de sensibilització en els camps de la solidaritat i la 

cooperació 

➔ Fomentar la participació de la ciutadania en les activitats de solidaritat i cooperació 

internacional 

➔ Fomentar la participació d’infants i joves en les accions que es duen a terme des de 

les diferents associacions i entitats de Cornellà que treballen en el món de la 

solidaritat 
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EIX 5.  

EDUCACIÓ, CULTURA I APODERAMENT CIUTADÀ 

 

Objectius: 

 

➔ Educació inclusiva 

➔ Educació al llarg de la vida 

➔ Noves oportunitats educatives 

➔ Suport famílies 

➔ Accés a la cultura 

➔ Creació artística 

➔ Transparència 

➔ Govern Obert 

➔ Digitalització de la població 

 

Accions: 

 

➔ Millorar les oportunitats educatives, els nivells d’aprenentatge i d’èxit escolar per 

tothom. 

➔ Nou projecte educatiu del Pla Comunitari de l’Entorn 

➔ Fomentar la formació professional i millorar els processos de transició escola-treball 

➔ Donar suport a les famílies de la ciutat amb actuacions que responguin a les seves 

necessitats en diferents vessants: informatiu, formatiu, educatiu, conciliació familiar 

i lúdic 

➔ Promoure la cohesió social, la millora de l’èxit educatiu, la interculturalitat i la 

igualtat d’oportunitats fomentant la participació del teixit associatiu de la ciutat en 

actuacions vers la infància, l’adolescència i les famílies 

➔ Impulsar projectes adreçats a la formació dels joves i a potenciar els creadors locals, 

així com a incentivar la demanda de serveis culturals 

➔ Gestió dels programes de ludoteques 

➔ Impulsar, gestionar i coordinar els programes d’actuació relacionats amb les 

polítiques de foment i promoció de la cultura 

➔ Impulsar el pla estratègic cultural de Cornellà 

➔ Fomentar la normalització de la llengua catalana 

➔ Pla Estatègic de Subvencions 

➔ Pla Govern Obert 

➔ Unitat de Transparència 

➔ Escola d’Humanitats 

➔ Universitat de la Gent Gran 
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➔ Tarifació social escoles bressol municipals 

➔ Tarifació social Escola Municipal de Música 

➔ Nova ubicació Escola Municipal de Música 

➔ Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement 

➔ Cornellà Ciutat de la Lectura 

➔ Pla de Biblioteques Municipals 

➔ Difusió i foment del Patrimoni  

➔ Radio Municipal 

➔ Cornellà Informa 

➔ Polítiques de Joventut 

➔ Gestió i direcció del Centre d’Informació Juvenil 

◆ Nou espai d’orientació  

➔ Organització d’activitats dirigides a la joventut 

➔ Organització d’activitats concertades amb els esplais de la ciutat 

➔ Modernització OAC 

➔ Modificació ROM 

➔ Reglament de participació 

➔ Potenciar el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes 

➔ Coadjuvar a l’associacionisme 

➔ Potenciar el treball en xarxa i la coordinació interassociativa 

➔ Impulsar la realització d’activitats amb altres sectors organitzats de la població de 

Cornellà 

➔ Fomentar la iniciació a l’activitat física i l’esport mitjançant i l’adquisició d’hàbits i 

conductes saludables com a mitjà per assolir el gaudiment de l’esport amb valors 

educatius 

➔ Potenciar el coneixement de models d’activitat física saludables i sostenibles amb 

veïns, familiars i companys de la ciutat 

➔ Motivar les persones grans a tenir una bona vivència corporal i motriu 

➔ Motivar el ciutadà jove perquè utilitzi l’activitat física com a eina d'ocupació del 

temps lliure, salut o relació amb els amics 

➔ Promoure l’activitat física de la ciutat amb un caràcter multicultural i integrador 

➔ Desenvolupar esdeveniments populars que satisfacin les necessitats esportives dels 

habitants de Cornellà 

➔ Sensibilitzar ciutadans i empreses de Cornellà de la importància de l’activitat física 

per a tenir una millor vida quotidiana 

➔ Millorar les condicions dels abonats a les instal·lacions esportives de la ciutat per 

facilitar que se n’incorporin de nous 
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EIX 6.  

IMPULS I INNOVACIÓ ECONÒMICA 

 

 

Objectius: 

 

➔ Foment de l’ocupació 

➔ Emprenedoria, economia social i cooperativa 

➔ Comerç 

➔ Turisme 

 

 

 

Accions: 

 

➔ Innovar des del territori com a laboratori ciutadà (el col·laboratori) 

➔ Oferir suport als autònoms, microempreses i comunitat 

➔ Teixir xarxes socials d’innovació, coneixement i valor 

➔ Oferir orientació professional als ciutadans per a la consecució del seu objectiu 

professional 

➔ Fomentar la Formació Professional i millorar els processos de transició escola-treball 

➔ Garantir l’acompanyament a la inserció laboral 

➔ Contractar col·lectius amb dificultats d’inserció 

➔ Reforçar la gestió emocional de l’atur 

➔ Optimitzar el coneixement del mercat laboral de Cornellà de Llobregat 
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PRINCIPALS INVERSIONS DEL MANDAT 


