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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 Castell
de Cornellà,, on es van convocar els barris de Centre i Riera,
Riera i on les 10 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’ocupació
Millorar l'accés a la informació sobre plans d’ocupació per majors de 45 1 taula
anys i promoure que siguin més estables en el temps.
2
Garantir la convivència ciutadana
Més solucions per la brutícia que generen els gossos al carrer. No es fa

3 taules

un bon ús dels pipicans i això provoca que menys gent l’utilitzi. El
problema és l’incivisme dels propietaris, per això es demanen més
sancions i més pedagogia. Algunes de les mesures que podrien generar
solucions seria, fer campanyes intensives per censar els gossos,
d’informació per conscienciar als propietaris sobre les obligacions
respecte a la brutícia que generen els gossos al carrer i utilitzar la
detecció per l’ADN dels gossos per imposar sancions.
Prendre mesures contra les molèsties que ocasionen les terrasses de

3 taules

bars i restaurants. Els i les veïns/es pateixen els sorolls i la brutícia
posteriors que ocasionen les persones que queden pel carrer. Es
demana controlar el compliment dels horaris de tancament i
responsabilitzar als propietaris dels establiments dels sorolls.
Més policia a la ciutat. Ampliar plantilla o bé, oferir fer hores extres a la
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3 taules

policia local. Especialment, es demana exercir un major control sobre la
venda de drogues i sobre la zona de darrere de la piscina de Can Millar,
on s'ha detectat que es fa botellón provocant molèsties i molta brutícia.
Incrementar l'oferta de pisos de protecció social i facilitar l'ús dels pisos 3 taules
buits per aquesta finalitat. Incorporar en els criteris d'adjudicació a
persones que viuen soles, no només a famílies.
Conscienciar als usuaris de bicicletes de les bones pràctiques en l’ús

2 taules

d’aquest mitjà de transport. Ampliar el carril bici i fer-ho més visible
(pintant els carrils bici d’un color més visible, posant leds, i revisant els
itineraris actuals, ja que actualment, alguns no es veuen bé, on
comença i on acaba...).
Més exhaustivitat en els criteris de concessió d'ajudes de Serveis Socials 1 taula
i més control perquè arribin a les persones que realment ho necessiten.

Potenciar l’educació i la família
Fer més campanyes informatives dirigides als joves respecte del consum 1 taula
de drogues.
Promoure projectes municipals a les escoles per a la reutilització de

1 taula

llibres escolars.

Enfortir el teixit cultural i associatiu
Estudiar les possibilitats per a la reutilització del cinema Pisa com a

1 taula

centre cultural o dependències municipals. Implicar als ciutadans per
decidir el seu ús.

Vetllar per la salut, el medi ambient i el consum responsable
Més campanyes de conscienciació de neteja a la ciutat. Informar sobre
els horaris per llençar les escombraries. Sobretot a l'estiu es necessita
més neteja als barris on hi ha més densitat de població.
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Millora de la via d'accés amb cotxe a la zona de l'Splau i del camp de

2 taules

l'Espanyol. Quan juga l'Espanyol i està el centre comercial obert es
converteix en un coll d'ampolla pels cotxes.
Millora del manteniment viari, hi ha moltes voreres amb rajoles soltes

1 taula

amb les quals ensopeguen les persones.
Millorar el manteniment dels arbres de la ciutat (arrels que fan malbé

1 taula

les voreres i el paviment, branques i fruits que cauen i són perillosos
pels vianants, etc.) i controlar les plagues de coloms, rates, escarabats.
Més zones de vianants a la ciutat.

1 taula

Habilitar espais amb contenidors d’escombraries subterranis. Estalviaria 1 taula
els contenidors oberts i les molèsties que ocasiona la gent que no
respecta on s'han de llençar els mobles, ni els horaris per llençar les
escombraries.

Realitzar una gestió pública més propera

4

Millorar els canals de comunicació a la ciutadania perquè arribi a més
gent el que es fa des de l'Ajuntament. Més inversió en mitjans de
comunicació, analitzar els canals més eficients de comunicació i
potenciar els canals més adequats en funció del col·lectiu adaptant el
canal, el missatge i el llenguatge al ciutadà utilitzant el bilingüisme.

ALTRES PROPOSTES DEL DEBAT
Remodelar el carrer dels Catalans per fer més àmplia la zona comercial
S’han detectat comportaments delictius i perillosos de bandes llatines.
Manipulen i pressionen al jovent perquè cometin actes vandàlics i
delictes (Parc de Can Mercader).
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2 taules

VALORACIÓ DE LA JORNADA
A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 11 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).

Claredat

Interès debat

Oportunitat

Tasca equip

Objectius

participants

d'expressió

organitzador

8,82

9,36

9,45

9,64

Total

Ritme sessió

9,32

Adequat 72,73%

El que més m’ha agradat!
Tot en general ha estat agradable.
M’he sentit com a casa, ha estat molt positiu per mi.
M’ha agradat l’oportunitat de tenir un debat obert i lliure. M’ha agradat molt la dinàmica
amb què s’ha fet.
La participació. N’hi ha hagut molta i han estat debats molt animats.
La llibertat d’expressió.
Compartir idees iguals sobre la ciutat.
Els temes d’interès.
Els temes parlats.

Podria haver estat millor...
•

Estic molt satisfet, no sé què podria haver estat millor.

•

(3 pers) La participació. Que vingués més gent. Perquè sigui profitós un taller d’aquest tipus
s’ha de cuidar molt l’aspecte de la participació que sigui major i més diversa.

•

Ha estat molt bé, res a dir.

•

Està perfecte.
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EL DEBAT EN IMATGES
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