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Impulsat per:

Amb el suport tècnic de:

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 a la
Biblioteca de Sant Ildefons,, on es van convocar als i les ciutadans/es d’aquest barri,
barri i on les 3
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
Promoure polítiques d'ocupació local més estables.

1 taula
2

Garantir la convivència ciutadana
Incrementar la vigilància a la zona de sota de les vies (antic baixador

1 taula

“apeadero”) i als accessos del parc de Can Mercader. Són zones on s'ha
vist realitzar actes impropis de l'espai públic.

Potenciar l’educació i la família
Fer les gestions necessàries perquè la Generalitat pagui la tercera part
que li correspon de les escoles bressol concertades. Fa tres anys que ho
paga l'Ajuntament.

Document elaborat per

eidos@eidos-web.com

1 taula

Vetllar per la salut, el medi ambient i el consum responsable
Reduir el soroll del tràfic a la ciutat. Revisar el soroll de camions i

1 taula

màquines de la neteja de carrers.
Actualitzar els fanals i cablejat de la ciutat. Hi ha cables que pengen i

1 taula

poden ser un perill per la gent.
Arreglar (reurbanitzar) el carrer Bambú, actualment hi ha sots. També el 1 taula
carrer/zona de la Montesa, ja que és una zona molt abandonada, no hi
ha il·luminació i provoca sensació d'inseguretat. Zona limítrof amb
Esplugues i l'Hospitalet.
Habilitar lavabos públics en algunes places de la ciutat, vigilat amb

1 taula

personal voluntari (gent gran) o contractat de manera estable (plans
d'ocupació).
Instal·lar servei wifi a espais concrets de la ciutat, com per exemple,

1 taula

places de la ciutat o al voltant d'equipaments públics. Equiparables a
Barcelona Wifi. Aquest tema ha provocat debat a la sessió, demanant
d'altra banda que es faci amb les mesures necessàries per protegir de la
contaminació electromagnètica.

Realitzar una gestió pública més propera
Recolzar iniciatives ciutadanes com per exemple, la que actualment 1 taula
s’està duent a terme contra els comptadors digitals i els abusos de les
elèctriques en general. L’Ajuntament pot fer de garant perquè es
respectin els drets dels ciutadans com a consumidors i pressionar a les
grans companyies perquè prevalgui l’interès general.
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VALORACIÓ DE LA JORNADA
A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 3 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

8,67

8,00

8,67

8,67

Total

Ritme sessió

8,50

Adequat 100%

El que més m’ha agradat!
•

(2 pers.) La participació

•

La llibertat d'expressió.

•

La dinàmica, la diversitat d'opinió

•

Tot ha sigut interessant.

Podria haver estat millor...
•

Més participació de la ciutadania

•

A pesar dels pocs participants, ha valgut la pena.
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EL DEBAT EN IMATGES
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