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PRESENTACIÓ  

 

El procés participatiu PAM Cornellà, té l’objectiu d’incloure la visió ciutadana en la definició 

del Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament pels pròxims 3 anys.  

 

En aquest sentit, tant les entitats com els veïns i veïnes de Cornellà han pogut debatre i 

establir quines haurien de ser les principals estratègies en els anys vinents i en diferents 

àmbits.  

 

És a dir, el procés ha permès que la ciutadania prioritzi els reptes de la ciutat entorn 

d’aquests 6 eixos:  

 

� Potenciar l'economia local i l'ocupació; 

� Garantir la convivència ciutadana;  

� Potenciar l'educació i la família;  

� Enfortir el teixit cultural i l'associatiu; 

� Vetllar per la salut, el medi ambient i el consum responsable; 

� Realitzar una gestió pública més propera. 

  

Per tal que tothom pogués participar, durant el mes de setembre i octubre es van portar a 

terme 5 debats ciutadans: 

 

� Als diferents districtes de la ciutat:  

Citilab, Centre Cultural Joan N. García Nieto, Casal d’Avis d’Almeda, Sala de la 

Biblioteca de Sant Ildefons, Castell de Cornellà.  

 

� Via Internet al web http://pam.cornella.cat/ 

 

A continuació, es presenten els resultats del debat ciutadà que es va portar a terme al Citilab, , , , 

on es van convocar on es van convocar on es van convocar on es van convocar elelelel    barris dbarris dbarris dbarris d’Almeda’Almeda’Almeda’Almeda, i on les 23 persones participants van pensar, formular i 

prioritzar aquests reptes de futur per a la seva ciutat. 
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CONCLUSIONS DE PLENARI: PRINCIPALS REPTES    

    

    

    

 
Garantir la convivència ciutadanaGarantir la convivència ciutadanaGarantir la convivència ciutadanaGarantir la convivència ciutadana    

 

 Controlar l'horari de tancament de les terrasses a Almeda, ja que no es 

respecten i els sorolls molesten els veïns. 

1 taula 

 Incrementar la vigilància a la sortida de les discoteques perquè la 

pràctica de botellón provoca molta brutícia al barri. 

1 taula 

 

 

Potenciar l’educació i la Potenciar l’educació i la Potenciar l’educació i la Potenciar l’educació i la famíliafamíliafamíliafamília 

 

 Crear  un menjador social a preus econòmics per a les persones que 

viuen soles i tenen dificultats per cuinar. 

 

2 taules 

 Promoure el voluntariat per donar suport fer costat a les persones 

grans que viuen soles i necessiten assistència, companyia, ajuda en 

petites tasques quotidianes... 

 

2 taules 

 Oferir més places subvencionades a les residències per a gent gran, 

adjudicant-les en funció dels ingressos, ja que actualment hi ha molt 

poca oferta i moltes persones amb dificultats per accedir-hi.  

1 taula 
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Enfortir el teixit cultural i associatiuEnfortir el teixit cultural i associatiuEnfortir el teixit cultural i associatiuEnfortir el teixit cultural i associatiu    

 

 Activar la construcció de la Biblioteca o Sala de lectura al barri d’Almeda 3 taules 

 

    

Vetllar per la salut, el medi ambient i el consum responsableVetllar per la salut, el medi ambient i el consum responsableVetllar per la salut, el medi ambient i el consum responsableVetllar per la salut, el medi ambient i el consum responsable    

 

 Concedir llicències per a l'apertura de més farmàcies a Almeda. 

Actualment només n’hi ha una i és insuficient, a més de no tenir estoc 

suficient de medicaments. 

 

3 taules 

 Mantenir obert el CAP d'Almeda a l'estiu i que disposi de servei de 

pediatria, ja que actualment no hi ha. 

 

3 taules 

 Fer les gestions necessàries perquè els veïns i veïnes del barri d'Almeda 

puguin visitar-se a l’Hospital de Bellvitge, en comptes del Broggi de Sant 

Joan Despí, ja que per desplaçar-se fins allà cal combinar 2 transports 

públics. 

 

2 taules 

 Instal·lar, al costat del casal d'avis d'Almeda, aparells de gimnàstica al 

carrer per a la gent gran, similars als que hi ha a la plaça Catalunya de la 

ciutat, pedals...  

 

2 taules 

 Netejar els solars buits del barri de l’Almeda per evitar plagues i la 

brutícia que han de netejar els veïns. 

 

1 taula 

 Fer canvis en el sistema de recollida d'escombraries a Cornellà. D’una 

banda, flexibilitzant o avançant l’horari per deixar les escombraries i de 

l’altra, canviant els contenidors. L’actual sistema és problemàtic per a la 

gent gran, ja que, especialment a l’hivern, suposa sortir de casa massa 

tard quan ja és fosc, soles... I els contenidors són difícils d’obrir per 

persones que tenen dificultats per aixecar les cames o no tenen prou 

força. Un dels sistemes que es considera positiu seria el dels 

contenidors soterrats (no importaria l’horari i són fàcils d’obrir).   

 

1 taula 

 Fer les gestions necessàries per a fer arribar el metro i el tramvia al barri 

d'Almeda. 

 

1 taula 
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 Incrementar l'enllumenat del carrer de darrere dels jutjats de Cornellà i 

a la pujada de Sant Ildefons des de Can Mercader, a la nit hi ha poca 

il·luminació i manca visibilitat pels vianants. 

 

1 taula 

 Revisar l'estat de les voreres per evitar que les persones ensopeguin 

amb les rajoles aixecades i les males herbes. Actualment es dóna amb 

molta freqüència a tot Cornellà. 

 

2 taules 

 Instal·lar comptadors als semàfors del barri d'Almeda perquè la gent 

gran els pugui creuar amb major seguretat.  

 

 

 

1 taula 
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VALORACIÓ DE LA JORNADA 

 

A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 20 qüestionaris d’avaluació recollits i que 

es van repartir entre els i les assistents per tal de valorar de forma individual el 

desenvolupament d’aquesta sessió de treball. 

 

Se’ls proposava opinar sobre diferents aspectes, atorgant un 10 com a puntuació més alta i 1 

com a la més baixa. A més, hi havia 2 preguntes obertes que feien referència al que més havia 

agradat de la jornada i que podria haver estat millor (es presenta un resum de les idees). 

 

    

El que més m’ha agradat! El que més m’ha agradat! El que més m’ha agradat! El que més m’ha agradat!  

        

 (4 pers.) Tot  

 La manera com s'ha treballat el tema i el fet de comentar-ho en petits grups 

 La pedagogia amb la qual s'ha dirigit la sessió 

 Els temes que han sortit de residència i menjador social 

 La possibilitat de dir el que pensava 

 Els participants 

 La participació de tothom 

 La coincidència d'idees a diverses taules 

 L'amabilitat dels organitzadors 

 La presentació 

    

Podria haver estat millor... Podria haver estat millor... Podria haver estat millor... Podria haver estat millor...     

 

• Manca de persones del barri  

• Si les propostes es duen a terme us aplaudim 

• Més temps 

 

    

  

ClClClClaredat aredat aredat aredat 

ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    

Interès debat Interès debat Interès debat Interès debat 

participantsparticipantsparticipantsparticipants    

Oportunitat Oportunitat Oportunitat Oportunitat 

d'expressiód'expressiód'expressiód'expressió    

Tasca equip Tasca equip Tasca equip Tasca equip 

organitzadororganitzadororganitzadororganitzador    
TotalTotalTotalTotal    Ritme sessióRitme sessióRitme sessióRitme sessió    

8,55 8,05 8,25 8,25 8,28 
Adequat 70% 

/Ràpid 10%  
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EL DEBAT EN IMATGES 

 

 


