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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 Centre 

Cultural Joan N. García Nieto, on es van convocar els , on es van convocar els , on es van convocar els , on es van convocar els barris de barris de barris de barris de Pedró i GavarraPedró i GavarraPedró i GavarraPedró i Gavarra, i on les 14 

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    

 

 Incrementar la plantilla municipal de policia local. Les funcions de la 

policia local són molt àmplies i es considera que hi ha poca presència al 

carrer per manca de personal. 

 

2 taules 

 Millorar la convivència amb els gossos de la ciutat habilitant més espais 

perquè els propietaris els puguin deixar córrer, millorant la neteja dels 

pipican i incrementant el control del compliment de les ordenances 

municipals de tinença responsable d'animals. 

 

2 taules 

 Regular l'ús de les bicicletes, patins, etc. a les voreres. Es comenta que, 

especialment a la carretera d'Esplugues, als espais habilitats enmig del 

carril bus i dels passos de vianants, no se’n fa un bon ús i això provoca 

que les bicis pugin a les voreres i vagin a la mateixa velocitat que per 

calçada avassallant els vianants.  

 

2 taules 

 Promoure millorar la valoració que té la ciutadania dels agents cívics 

ampliant les seves funcions en l'ajuda a col·lectius com la gent gran i 

canviant la uniformitat.  

 

1 taula 

 Promoure accions de sensibilització en termes d'igualtat a diversos 

col·lectius i a diversos espais de la ciutat: primerament els caps i 

1 taula 
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comandaments intermedis, responsables d'aquest servei a 

l'Ajuntament; accions de sensibilització a les associacions i entitats; 

promoure treballs de fi de curs als instituts sobre temes d’igualtat; fer 

tallers a instituts i a escoles d'adults; facilitar l'atenció de casos en 

ambdós cossos policials (mossos i policia local). 

 

 Facilitar un espai de trobada per a la mediació amb personal 

especialitzat per tractar conflictes entre veïns, joves i administració i 

organitzar tallers de mediació a les associacions de veïns i instituts. 

1 taula 

 

 

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

 

 Tallers per a persones grans, intercanvi de saviesa. Promoure activitats 

d’intercanvi intergeneracional entre la gent gran activa i la gent jove. Es 

proposen activitats on la gent gran podria impartir tallers de cuina, fer 

xerrades, explicar contes antics, oficis... Seria una manera de no perdre 

el coneixement, la cultura i de recuperar l'artesania tradicional. Els joves 

podrien ensenyar a la gent gran a utilitzar les noves tecnologies. 

Facilitar diversos locals o espais a les biblioteques o altres equipaments 

públics de la ciutat. Implicar a les associacions de veïns perquè 

organitzin aquests tipus de tallers. Això a més, podria facilitar la 

implicació dels joves a les associacions de veïns.  

 

3 taules 

 Treballar conjuntament Jutjats, fiscalies de menors i Ajuntament perquè 

els i les joves que vulguin acollir-se al programa de mesures 

reparadores o alternatives a les sancions per faltes menors o 

administratives, realitzin tasques de suport i acompanyament a la gent 

gran. D’una banda, ajudaríem a un col·lectiu amb necessitats i de l’altra, 

connectaríem els joves i la gent gran el qual ajudaria a fer que es 

coneguessin i es respectessin més.    

 

2 taules 

 Promoure que estudiants de fora de Cornellà ajudin a la gent gran amb 

malalties cròniques que necessita acompanyament i a la que encara no 

se'ls hi ha concedit la teleassistència. 

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    

    

 Promoure que les entitats de nova creació siguin autofinançades i que 

la seva activitat no dupliqui la d'altres entitats ja existents. No promoure 

l'atomització del teixit sociocultural, un major número d'entitats no 

significa una major riquesa cultural. Facilitar la publicitat de l'activitat de 

les entitats de la ciutat a través dels canals de comunicació de 

l'Ajuntament. 

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    

 

 Fer que alguns carrers siguin de vianants a cada barri. 1 taula 

 Millorar la circulació de la ciutat. Retirar i/o millorar les bandes sonores 

facilitant/baden la circulació de motocicletes habilitant espais 

intermedis sense baden. 

 

1 taula 

 Millora de la neteja de la ciutat i de les zones verdes 1 taula 

 Habilitar zones verdes d'aparcament a la ciutat. Existeixen molts 

problemes d'aparcament, i és especialment molest a les zones 

limítrofes, on les zones verdes de les ciutats adjacents perjudiquen 

col·lapsant l'aparcament dels espais de Cornellà. 

 

1 taula 

 Millorar els parcs infantils instal·lant jocs especials per nens amb 

mobilitat reduïda/diversitat funcional i incrementant la neteja i el 

manteniment dels jardins. 

 

1 taula 

 Prendre mesures per facilitar l'estacionament i millorar els problemes 

de trànsit a la Zona Riera els dies que hi ha partit. Es proposen diverses 

solucions: fer un conveni amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat per 

construir espais d'estacionament a solars que hi ha davant de l'estadi. 

Crear un servei de transport llançadora els dies de partit, des de les 

parades de metro fins a l'estadi, finançat pels clubs esportius i així per 

evitar l’ús del cotxe. Posar zona verda pels veïns.  

 

1 taula 

 Tenir algun carrer de vianants a cada barri o tallar els carrers comercials 

de cada barri en dies puntuals per a fer activitats al carrer que donin 

1 taula 



 
 
 
Document elaborat per   eidos@eidos-web.com   

5 

vida als comerços. Es comenta en el plenari que justament a la zona de 

la Miranda, l’Ajuntament va proposar fer de vianants el carrer i es va 

haver de retirar la proposta perquè tant comerciants com veïns s’hi van 

mostrar en contra.   

    

Realitzar una gestióRealitzar una gestióRealitzar una gestióRealitzar una gestió    pública més properapública més properapública més properapública més propera    

 

 Major difusió de les activitats que s'organitzen a la ciutat (no només a 

Internet, també altres mitjans més tradicionals) 

 

1 taula 

 Desplaçar a personal del servei de gestió de tràmits de l'Ajuntament en 

dies puntuals a les biblioteques/centres cívics dels barris per facilitar 

l'accés de la gent gran i les persones que tenen problemes de mobilitat i 

no es poden desplaçar. 

1 taula 

    

    

ALTRES PROPOSTES DEL DEBAT   ALTRES PROPOSTES DEL DEBAT   ALTRES PROPOSTES DEL DEBAT   ALTRES PROPOSTES DEL DEBAT       

 

 Falten ajudes per persones amb Alzheimer i gent gran que viuen sols.   

 Millorar la distribució del sentit dels carrers per agilitzar la connexió 

entre diferents punts de la ciutat.  

 Crear una plataforma d'intercanvi de serveis entre ciutadans: 

fontaneria, fusteria, cuina, costura, etc.  

 Informar dels esdeveniments de participació ciutadana amb més 

antelació per promoure més participació ciutadana.  
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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!  

        

 La participació de tots/totes les assistents. 

 Poder expressar i compartir els temes amb més persones. 

 La interacció amb tots els assistents i la coincidència de les necessitats, opinions, etc. 

 Haver dialogat amb persones desconegudes i estar d’acord amb les propostes exposades. 

 Tot. 

 L’intercanvi d’idees i la pluja d’idees que et pot provocar l’entorn adequat.   

    

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

 

• (3 pers) Més temps.  

• Perquè hi ha molts temes a tractar.  

• Per a tractar els temes que han quedat fóra del debat. 

• Cada taula un tema i després pluja d’idees de la resta de grups en cada tema. Ja que els 

temes no es poden treballar en profunditat per ser molts temes a tractar. 

 

    

  

Claredat Claredat Claredat Claredat 

ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    

Interès debat Interès debat Interès debat Interès debat 

participantsparticipantsparticipantsparticipants    

Oportunitat Oportunitat Oportunitat Oportunitat 

d'd'd'd'expressióexpressióexpressióexpressió    

Tasca equip Tasca equip Tasca equip Tasca equip 

organitzadororganitzadororganitzadororganitzador    
TotalTotalTotalTotal    Ritme sessióRitme sessióRitme sessióRitme sessió    

8,38 9,00 9,25 9,00 8,91 Adequat 75% 
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EL DEBAT EN IMATGES 

 

 


