2.- MEMÒRIA 2020 DE L’AVENÇ
2.1.- Moviment de socis
Al llarg de l’any 2020 s’han produït 5 altes de nous socis: David Marín, Alex Fdez i
Burniol, Sebastià Raventós, Carles Alemany i Marta Muñoz . Hem hagut de
lamentar la mort de dos socis, EPD. Actualment som 127 socis
2.2. Reunions dels òrgans de l’entitat
L’assemblea General inicialment prevista pel dia 26 de Març amb el tancament de
l’any 2019 es va haver de cancel·lar degut al confinament. Finalment s’ha pogut fer,
encara que virtualment, el dia 3 de desembre amb l’aprovació dels plans
d’activitats i econòmic pel 2020.
Addicionalment es van convocar 3 juntes ampliades presencials durant el primer
trimestre de l’any. Agraïm als socis que han participat durant el primer trimestre ,
que han estat 11,2 assistents de pro mig i 2 d’absències excusades. A partir del
confinament s’han fet 5 reunions virtuals de junta i una presencial al mes
d’Octubre.
Cal mencionar que l’any 2020 ha estat difícil pel que fa a la gestió econòmica, donat
que l’Ajuntament no ha adjudicat la subvenció que vàrem sol·licitar en temps i
forma per l’edició del llibre del Vidre. Finalment s’ha obert una subvenció de
suport a les entitats a la que hem concorregut però encara no s’ha pagat. Malgrat
tot i donada la bona acollida del llibre del Vidre i el fet de deixar de fer algunes de
les activitats previstes, hem aconseguit equilibrar el balanç econòmic de l’any com
es mostra en la corresponent justificació econòmica que es presenta a l’Assemblea
general Ordinària.
2.3. Actuació sobre el Patrimoni històric
Com aspectes positius cal citar:
-Can Rosés: S’han presentats al·legacions des de l’Avenç a un pre-projecte que es
va presentar a la comissió de patrimoni. Les nostres suggerències han estat
recollides de manera que es garanteix la protecció de tots els elements importants
i amb un canvi d’usos de dos solars, s'aconsegueix que l’edifici principal tingui total
visibilitat.
-Can Bagaria: continua la construcció a una de les naus de l’escola de música i s’ha
presentat un projecte de rehabilitació de les teulades molt ben fet. Ara s’està
pendent d’aconseguir els fons per fer-lo realitat.
Com aspectes més problemàtics hem de recordar:
-No hi ha notícies de la declaració de BCIN de les columnes pre-romàniques de la
porta de la Casa Consistorial.

-Castell: Les goteres de l’entrada que afecten a les vitrines que contenen les
troballes de les diferents excavacions realitzades a la nostra ciutat, continuen
sense arreglar. Des de l’Avenç hem denunciat el tema per instància dirigida al
regidor de cultura, responsable del patrimoni.
- Can Manso: Assabentats al gener de què l’edifici estava ocupat, des de l’Avenç
vàrem queixar-nos a l’Alcalde. L’Ajuntament va aprofitar que els ocupes havien
marxat per obligar a la propietat a tapiar portes i finestres de la planta baixa.
Lamentablement al setembre la situació s’havia tornat a complicar amb molta
deixadesa en el solar municipal de davant de la masia que estava ple d’herbes i
alguna finestra del primer pis oberta. Vàrem demanar cita al Sr. Alcalde per
denunciar la situació. De nou l’Ajuntament va actuar netejant el solar i forçant a la
propietat a millorar el tancament de l’edifici. En qualsevol cas, Can Manso continua
essent motiu de preocupació fins que no tingui una utilització continuada que no
sembla massa factible per la ubicació que te.
-L’Arxiu històric continua sense estar disponible.
-Les Aigües: A mitjan desembre es va presentar a la comissió de patrimoni un
projecte d’Avanç de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità amb
qualificació de zona verda i equipament als terrenys propietat de la “Sociedad
General de Aguas de Barcelona” a Cornellà de Llobregat.
Des de l’Avenç, després d’analitzar el projecte, vàrem presentar al·legacions
sol·licitant que:
1.- No s’aprovi l’avanç de modificació per defectes de forma i es retorni als seus
redactors
2.- No s’aprovi la proposta de modificació del PGM, tal i com està formulada, per
infracció de les normes urbanístiques d’aplicació i en concret per:
a) la manca de justificació mínima i necessària de la mateixa
b) comportar una disminució de superfície de zones verdes en relació al
planejament vigent
c) per comportar una inadequada funcionalitat de les zones que es requalifiquen
com a verdes per a compensar la pèrdua de les mateixes.
A la vegada caldria considerar altres propostes alternatives que poden tenir
menys impacte en les zones verdes del Parc o en l’àmbit de producció de la Central
de Cornellà.
3.- I es denegui l’avanç de modificació del PGM (Pla General Metropolità) per la
infracció de les exigències de protecció de l’entorn, de l’arbrat i de les zones verdes
recollides en el PEPPHAAC, (PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I
ARQUITECTÒNIC I CATÀLEG DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.1996) així com dels edificis catalogats
dins el Parc i dotats de protecció total.
A l’hora d’escriure aquesta memòria (Abril 2021) sabem que les al·legacions no
han estat considerades i estem amatents a la publicació en exposició pública del
projecte per actuar de nou amb contundència per preservar al màxim el conjunt de
les Aigües.

2. 4.- Llibres
Aquest 2020 hem treballat per la preparació i edició del volum 21 de la col·lecció
de l’Avenç: Vidre trencat: Cent anys de forns del vidre a Cornellà de Llobregat de
l’Ignasi Doñate.
Es va presentar el dia 23 de setembre a la sala del soci del Patronat amb aforament
limitat. Vàrem omplir totes les places disponibles

També es va presentar en segona opció el 10 de desembre a l’auditori de la seu de
CCOO del Baix Llobregat a Cornellà.

El llibre està rebent una molt bona acollida.
2.5. Altres activitats:
-Adhesió de l’Avenç al manifest “Amnistia Ara” presentat per Òmnium
Cultural: Una vegada aprovat per la junta de Febrer ens vàrem adherir com entitat
al mencionat manifest.

-Adhesió al Manifest ciutadà pel dret a viure a la pròpia llar en un entorn
vital acollidor, inclusiu i accessible https://www.llarsperviure.org/
Una vegada aprovat per la junta ens varem adherir com entitat al mencionat
manifest.
- Es va participar l’11 de setembre a l’ofrena de flors de les entitats que
organitza l’Ajuntament.

-Mitjans digitals:
Tots els comptes de xarxa social tenen el mateix nom per que sigui més fàcil de
recordar: @avenccornella
Actualment comptem amb 683 seguidors al twitter; 626 a l’instagram i 726 a
Facebook, En totes les xarxes hem tingut un important creixement comparat amb
el temps pre-pandemia. Destaca Instagram on hem triplicat els seguidors.
Donades les dificultats per fer activitats presencials hem reforçat les publicacions
digitals intentant atraure persones interessades en el patrimoni de la nostra ciutat
cap a l’Avenç “virtual”. Fruit d'aquesta activitat hem tingut incorporació de socis
que només provenen de visita al Web.
Continguts: Hem generat continguts per les diferents xarxes socials (Twitter,

Instagram i Facebok) a fi i efecte de continuar la labor de difusió del patrimoni
arquitectònic i cultural de la nostra ciutat.
○

La denuncia de la situació de l'Arxiu de la nostra ciutat en motiu de
la dia internacional dels arxius

○

La riuada del 1971

○
○

Can Manso i la seva situació d'ocupació resolta i tapiada

○
○

El pati del Castell en motiu del pregó de festa major

○

○

Les façanes d'edificis protegits amb pintura de "dos colors"
mostrant la descura del manteniment del nostre patrimoni.

○

○

La façana posterior de Can Tirel en mal estat i amb una pintada
molt impactant.

○

○

Sant Ildefons des de l’aire als inicis

○
○

Les columnes preromàniques i la seva relació amb les de Ripoll,
Córdoba i Àger

○

○

Àger
El parc de les aigües i els pous de captació.

○

○

Difusió d’un article de la revista digital Temps de les arts en la que
vàrem col·laborar des de l’Avenç Aquesta notícia va tenir 11.005
impactes, resultant la més vista a les nostres xarxes socials, Podeu
llegir l’article: https://tempsarts.cat/no-visitar-cornella-es-unerror/.

○

L'estació del tren de Sant Feliu en perill

○

○

Suport a la campanya de llibreries obertes en pandèmia i en
especial a la llibreria Pati Blau que tan bona difusió fa dels llibres
de l'Avenç

○

○

○

Monogràfics sobre “El camí ral”, La plaça del “Trinquis”, La
llegenda del castell del “Borni”. Tots ells amb molt bona acollida,

Dijous amb Història. Abans del confinament vàrem participar en aquesta activitat
organitzada per Òmnium.

- Al llarg de l’any s’ha participat com observadors en les reunions de la Taula pel
diàleg de Cornellà
-Acompanyament d’estudiants i resposta a consultes sobre el patrimoni de
Cornellà: Diversos socis han atès les sol·licituds que hem tingut en aquests temes
2.6. Reunions de treball de l’Avenç amb l’Ajuntament de la Ciutat:
- La Comissió Mixta Ajuntament-Avenç
La Comissió Mixta Ajuntament- Avenç de Cornellà no s’ha reunit cap vegada al
2020. Hem reclamat per escrit reunió a l’Ajuntament i al darrera del confinament,
s’han amagat de fer les reunions quadrimestrals que corresponen. La no
convocatòria de les reunions trimestrals de la Comissió Mixta per part de
l’Ajuntament és reflex de la problemàtica general de l’actuació municipal sobre el
patrimoni de Cornellà i la seva actuació deficient.
Els temes que encara estan pendents son:
●

Estat de la Rehabilitació de sis elements del patrimoni:

●

Sol·licitud de declaració de les Columnes com a BCIN:

●

Actuacions per a la recuperació del Canal de la Infanta a la zona de Can
Mercader.

●

Fons documental de l’Arxiu històric Municipal

●

Quadre de can Roses.

●

Nova ubicació de l’Avenç dins del Castell. Es canvia la sala de la planta 2 de
la torre de migjorn del Castell a una zona de passadís de la mateixa planta.
El resultat no ens sembla adequat i manifestem la nostra queixa a la qual es
respon amb el compromís de millora de la ubicació que a dia d’avui està
pendent.

En positiu indicar que les pintades que s’havien fet a les parets del castell. S’han
esborrat sense malmetre la façana.
- La Comissió Informativa de Patrimoni:
- S’ha participat activament en totes les reunions convocades defensant les
posicions de l’Avenç amb fermesa, especialment pel que fa a Can Rosés i Les Aigües
tal com es menciona a l’apartat 2.3

* * * * * *

