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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 els els els els barris de barris de barris de barris de FFFFontsanta ontsanta ontsanta ontsanta FatjóFatjóFatjóFatjó, i on les 8 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    

    

    

    

    

Potenciar l’economia local i l’ocupacióPotenciar l’economia local i l’ocupacióPotenciar l’economia local i l’ocupacióPotenciar l’economia local i l’ocupació    

    

 Ampliar els plans d’ocupació fins a 12 mesos, incorporant formació i 

pràctiques per facilitar la reinserció laboral de persones a l’atur. 

L’ampliació a 12 mesos dels plans d’ocupació permetria a les persones 

contractades accedir a l’atur. També es considera que són una 

oportunitat de reciclatge i reinserció laboral important, i que encara ho 

serien més si anessin acompanyats d’una formació laboral adequada.    

1 taula 

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

 

 Promoure un pacte entre l’administració de l’estat, l’autonòmica i local 

per incrementar l’habitatge social disponible a la ciutat.  

 

2 taules 

 Realitzar un seguiment acurat dels casos per revisar la situació 

econòmica de les famílies a qui se’ls concedeix l’habitatge i evitar la 

picaresca. 

 

2 taules 

 Millorar l’atenció ciutadana arribant al fons de les problemàtiques que 

planteja la ciutadania per evitar que es compliquin els problemes. 

L’atenció ciutadana (OAC però també serveis) hauria d’anar més enllà 

de la superfície de la queixa i veure si darrere hi ha un problema més 

important. Caldria fer un seguiment d’aquests temes per assegurar que 

1 taula 
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es ressolen.  

 Incrementar les ajudes al transport per a la gent gran amb problemes 

de mobilitat. Transport gratuït o més econòmic en funció de la renda. 

 

1 taula 

 Cercar més solucions per promoure el civisme envers la brutícia 

ocasionada per les caques i pipis dels gossos al carrer. 

 

1 taula 

 Reparar el paviment de la zona del mercat de Sant Ildefons. Les rajoles 

rellisquen, s'aixequen i en dies de pluja esquitxen en trepitjar-les. 

 

1 taula 

 Ampliar les voreres i donar continuïtat al carril bici de la carretera 

d’Hospitalet que va a Can Mercader. El carril bici actualment es troba 

tallat i les voreres són molt estretes. 

 

 

1 taula 

Potenciar l’educació i la famíliaPotenciar l’educació i la famíliaPotenciar l’educació i la famíliaPotenciar l’educació i la família    

 

 Incrementar l'oferta d'activitats als casals pensades per persones 

dependents. 1 taula 

 
 
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    

 

 Millorar el manteniment de les zones verdes a l'estiu. A molts parcs s'ha 

detectat que la zona verda és molt seca. Revisar si els aspersors estan 

ben col·locats. 

 

1 taula 

 Ajudes al transport per estudiants. Ampliar les ajudes actuals fins que 

acabin l’Institut.  

 

1 taula 

 Establir circuits de bus més curts i directes per les zones dels instituts. 

Actualment les línies 95 i 96 fan un recorregut molt llarg per la ciutat i fa 

que els trajectes siguin de llarga durada. 

1 taula 
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ALTRES PROPOSTES DEL DEBAT    

 

 Construir un institut al barri d'Almeda. 

  

 Impulsar concursos locals (de fotografia, poesia o d'altres activitats 

creatives) per incentivar la iniciativa dels joves i reduir així el fracàs 

escolar.  

 Fomentar iniciatives de promoció del reciclatge per nens, recuperant 

antigues tradicions.  
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VALORACIÓ DE LA JORNADA 

 

A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 8 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!  

        

 (3 pers.) La llibertat d’expressió // Poder dir el que penso del lloc on visc. Poder participar i 

expressar la meva opinió 

 La dinàmica del grup 

 Que es parli de tot, sigui o no un tema que sigui clar que és del PAM. 

 La participació. 

 (2 pers.) Conèixer el punt de vista d’altres participants i saber quines coses els preocupen. 

// Poder escoltar el que pensa altra gent.  

    

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

 

• (2 pers) Més gent. Amb més participants hauria estat més enriquidor.  

• Que això serveixi per a alguna cosa 

• En principi, tot es pot millorar, però ha estat bé. 

• No marcar tant els moments de parlar, deixar més llibertat. 

 

    

  

Claredat Claredat Claredat Claredat 

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    

8,25 8,00 8,75 8,38 8,34 
Adequat 50% 

/Ràpid 50%  
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EL DEBAT EN IMATGES 

 

 


