MEMÒRIA L’AVENÇ DE CORNELLÀ 2021
1.- Moviment de socis
Al llarg de l’any 2021 s’han produït dotze altes de nous socis: Marisol Rulo, Lliurat
Garcia, Adrian Méndez Espínola, Matías Polo, Josep Maria Colominas Paņella, Isidre
Junyent, Sergio Morales, Rosa Pérez, Montserrat Junyent, Elisenda Junyent, Raquel
Albiol i Julián García Petit. Baixa d’un soci per canvi de domicili i hem hagut de
lamentar la mort d’un soci, EPD. Actualment som 137 socis
* * * * * *
2. Reunions dels òrgans de l’entitat
El dia 15 d’abril vam celebrar l’assemblea general extraordinària i ordinaria a
la sala del Soci del Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà, amb limitació
d’assistents per la pandèmia i habilitant opció de participació virtual. En
l’assemblea extraordinaria es va triar la nova junta composada per: President:
Carles Freixas Vicepresident: Jordi Castells Secretari: Joan Fernàndez Tresorer:
Xavier Aresté i Vocals: Ricard Tarín, Joan Tardà, Ignasi Doñate, Joan Romagosa,
Joan Flo, Sandra Rosas i Joan Farga.
A la junta ordinaria es van aprovar per consens l’acta de l’assemblea general de
2020, l’informe de les activitats dutes a terme durant l’any 2020, l’estat de
comptes del 2020 i el del programa d’activitats i el pressupost per a l’any 2021.
Així mateix es va decidir mantenir un any més la quota de soci en els 15 € anuals
actuals.

Addicionalment es van convocar 3 juntes ampliades virtuals L’assistència pro mig
a aquestes juntes ha esta de 7 persones i 3 assistències excusades. A partir del juny
les juntes han estat presencials amb una assistència mitjana de 10 persones i 2
assistències excusades. Agraïm des de la junta a tots els socis que han participat.
Cal mencionar que l’any 2021 ha estat difícil pel que fa a la gestió econòmica donat
que hem organitzat dues activitats de molt impacte més enllà de la nostra tasca
habitual (Publicació de un segon llibre i actes de record de la Riuada). Hem
aconseguit equilibrar el balanç econòmic de l’any per les subvencions
extraordinàries sol·licitades i la bona acollida dels llibres editats com es mostra en
la corresponent justificació econòmica que es presenta a l’Assemblea general
Ordinària de 2022.
Afegir que hem tingut tota mena de problemes per passar la quota del 2021 que
està encara pendent de facturar. estem treballant per fer-ho el més aviat possible.
* * * * * *

3 Execució del pla d'activitats previst

→= Fet; →= A mitges; →= No realitzat
1- Editar, presentar i fer difusió del llibre: Les Columnes
preromàniques i el Palau de Can Mercader de Santos Mateos Rusillo

→S’ha sol·licitat i aconseguit subvenció de projecte de cultura de
l’Ajuntament. Dintre dels actes de la Jordiada es va presentar a la sala del
Soci del patronat el dia 27 d’Abril a les 19:30 amb aforament limitat. Hi
assistiren 25 persones i vàrem posar el llibre a la venda pels assistents i
posteriorment ha quedat disponible a la llibreria Pati Blau.

Ignasi Doñate, Santos Mateos, Antonio Balmón i Jordi Camps
Ressò Mediàtic(links):
La Placeta del Temps Jordi Camps, conservador en cap de l'Àrea Medieval del
MNAC, i Santos Mateos, professor d'Història de l'Art de laUniv de Vic , sobre les
columnes preromàniques que es troben a les portes de l'Ajuntament de Cornellà.
Podeu escoltar l’entrevista aquí

El Punt Avui+

2- Editar, presentar i fer difusió del llibre/ Diccionari: Gent de Cornellà
de Llobregat d’en Joan Tardà

→Es va fer el dijous dia 27 de Maig amb un Auditori completament ple amb les
limitacions de la pandèmia. Mes de 400 persones hi van assistir un vespre de
primavera a l’entorn del trets d’identitat de Cornellà: “Ciutat d’acollida i ciutat
lluitadora” que van ser mencionats per tots els ponents.
Donada la demanda, varem haver de canviar el Patronat, inicialment previst, per
l’auditori. Agraïm des de l’Avenç la cessió gratuïta del mateix que va fer
l’ajuntament.
Els comentaris generals que ens han arribat han estat molt positius i han situat a
l'Avenç com un element important en el mon cultural de la nostra ciutat.

En Carles Freixas va fer la introducció com a President de l’Avenç

En Joan Fernàndez, en primer terme, va fer la presentació del llibre.

En Joan Tardà parlant del llibre en presència de Joan Fernàndez i Antonio Balmón

Finalment el Sr Alcalde va cloure l’acte. El muntatge d’imatges del llibre, projectada
durant tota la presentació, va permetre una experiencia visual mentre es feien les
xerrades.
L'èxit del llibre ha estat rotund S’ha exhaurit la primera edició de 600 exemplars i
se n’ha encarregat una segona de 300 exemplars que també estant sortint molt bé.
Molta gent coneix ara l’Avenç gràcies al Diccionari Gent de Cornellà.

3- Can Rosés.
Transferir la propietat a l’Ajuntament del quadre i fer-ne la presentació en
públic, amb una xerrada sobre el valor de Can Rosés i el mal estat en que es
troba una bona part d’aquest patrimoni.
→(No s’ha pogut realitzar la transferència a l’Ajuntament, però el
quadre, una vegada restaurat, ha quedat penjat a la segona planta del
Castell. Caldrà seguir al 2022 amb les gestions)
4- 50 anys de la darrera riuada a Cornellà
→Varem organitzar un conjunt d’activitats per el darrer trimestre que
s'inicien el dia 21 de setembre al carrer Verge de Montserrat (davant de la
Biblioteca Marta Mata / Titan) amb un acte d’inauguració del monument
recordatori de les riuades del Segle XX i placa de nivell d’aigua a la riuada
del 71.

Molt de pùblic ens va acompanyar en aquest acte al carrer Verge de
Montserrat. Va ser un dels primers que es va fer a Cornellà en la fase
de recuperació de la pandèmia.

En Ramón Rull fent la xerrada de presentació de l’acte en el que també
van intervenir (d’esquerra a dreta) en Carles Freixas, l’Antonio Balmón
i en Joan Romagosa

Una de les tres plaques col·locades a Centre, Riera
i Almeda

Creiem que una manera de fer difusió de la memòria és ocupar l'espai públic
amb referències visibles per la ciutadanía. En aquest sentit el monòlit
inaugurat al carrer Verge de Montserrat, recordant les riuades, permet la
interacció ja que mostra clarament les alçades de les mateixes.
Així mateix hem preparat una exposició en tòtems d’exterior que s'ha posat
unes setmanes a cada un dels barris de la nostra ciutat.
El mateix dia 21, a la Plaça de l’Església ja es va poder visitar la del barri
centre.

Durant la resta de mesos fins a Nadal va anar canviant a la resta dels barris.
En els cas de Riera i Almeda, barris també afectats, a la vegada que es va
posar l’exposició varem fer un petit acte per descobrir una placa amb el
nivell d’aigua de la riuada del 1971 en cada un d’ells.

Acte a Almeda organitzat conjuntament amb l’Associació de veines i veïns de
l’Almeda Hi van intervenir en Joan Romagosa i en Ramon Rull de l’Avenç, el
president de l’AAVV d’Almeda Ricardo Fernández i el Regidor d'Almeda
Manel Clavijo.

Acte a Riera davant de l’escola l’Areny i exposició al
Passeig dels ferrocarrils. Aquest acte es va coordinar amb
la direcció de l’Areny

Ressò mediàtic dels actes dels 50 anys de la riuada:

La Placeta del Temps Actes commemoratius de la riuada de 1971 amb el
president de L'Avenç, Carles Freixas. Podeu escoltar l’entrevista aquí

Diari de Barcelona
Catalunya Radio: La nit dels Ignorants:
Minuts 21:05-25:55
Radio Cornellà
El Periodico
El Far
Línia Cornellà

Pels actes dels 50 anys varem sol·licitar subvenció extraordinaria a
l’Ajuntament que ens va ser otorgada. El monòlit, les plaques i els totems
han resultat una important despesa que sense aquesta subvenció hauria
estat fora de l’abast de la nostra entitat.
Hem presentat un pòster d’aquesta activitat al Recercat: Jornades de
Cultura i Recerca Local, que vol ser un punt de trobada entre els centres i
instituts d'estudis locals i comarcals dels territoris de parla catalana que
organitza l’Institut Ramón Muntaner (IRMU) els dies 6, 7 i 8 de maig de
2022 a Igualada. Volem posar en valor la manera d’involucrar la ciutadania
en la memòria que hem portat a terme en els actes dels 50 anys de la riuada.
També hem rebut reconeixement a la nostra labor de divulgació de l’Agència
Catalana de l’Aigua.

5- Engegar visites a elements de patrimoni de la nostra comarca en
format de sortida cultural pels socis de l’entitat

→(S’han organitzat dues sortides)
● Visita a Sant Ponç de Corbera, la joia del romànic del Baix
Llobregat. Patrimoni excepcional destacant el seu campanar situat
sobre la cúpula del creuament del transsepte i la nau.
El dia 8 de Maig vàrem fer la sortida. Hi van participar 23 persones
entre socis / sòcies i acompanyants.
Un dels socis va preparar informació pels assistents i una persona de
Corbera ens va fer la visita guiada. A continuació trobareu fotografies
de Sant Ponç en diferents moments del segle XX i XXI proporcionades
per alguns socis:
Sant Ponç abans de la guerra:

Sant Ponç amb neu:

Sant Ponç avui.

● Visita a la colònia Sedó
Per donar continuïtat a la sortida a l’ermita de Sant Ponç que varem
organitzar abans de l’estiu el dia 12 de desembre varem visitar la
colònia Sedó. https://museucoloniasedo.cat/ca/home/ i
posteriorment van fer un dinar tots plegats. Varen participar-hi 17
persones

6-Exposició itinerant de les peces del patrimoni. Aprofitar el material
que es va preparar al 2019 i desplegar-la com a mínim a tres barris de la
nostra ciutat. Recollir suggeriments dels barris sobre peces o indrets a
considerar com a patrimoni. En aquest punt s’estudiarà la possibilitat de
contactar amb la Diputació per veure com funciona el registre de peces
d’interès.
→(Donat que es tracta d’una exposició a realitzar en interiors i amb
un 2021 molt condicionat per la pandèmia s’ha posposat a 2022)

7-Xerrada i itinerari del canal a Cornellà. Centre d’estudis comarcals /
L’Avenç
→Es volia presentar el 23 de setembre al davant del salt de Can Vilomara, a
l’Avinguda de Can Corts. Degut a les inclemències del temps es va haver de
traslladar a Can Tirel (agraïm a la Junta de la SC La unió, la seva flexibilitat i
la seva ajuda per fer-ho possible)

Com veieu la sala va quedar plena

8- Reprendre el “padrinatge” de les peces del catàleg.
Encarregar cada peca a un dels socis i en base a una fitxa senzilla, recollir
l’estat de les peces del catàleg. Confeccionar-ne un informe per compartir a
la comissió mixta.
→(Iniciat al Gener del 2022) Tenim 23 socis fent de padrí i estem recollint
els primers informes en un format digital per final de Març a fi i efecte de
presentar un resum a l’ajuntament en el marc de la comissió Mixta
9- Continuar les reunions periòdiques de Comissió Mixta
Ajuntament-Avenç.
● Fer seguiment dels acords sobre BCIN i BCIL
● Solucions específiques les peces de propietat particular
especialment Can Manso
→(Em aconseguit fer una reunió malgrat any de pandèmia. Cal
generar un calendari pel 2022
10- Seguir participant activament en les reunions de la Comissió
Informativa de Patrimoni.
→S’ha participat a totes les que s’han convocat. Hem aconseguit que hi
hagi flexibilitat per part de l’Ajuntament si la persona que habitualment
representa a l’Avenç a aquesta comissió no pot assistir perquè puguem
enviar un substitut.
11- Consolidar un arxiu fotogràfic de l’Avenç i fer ne us en el lloc web i
a les xarxes socials.
Accedir a continguts gràfics, fer-ne un arxiu degudament legalitzat. Utilitzar
els continguts en les publicacions a les xarxes socials garantint una
presència continuada i actualitzada de les activitats de l’Avenç a les
mateixes.
→ (No s’ha pogut posar en marxa per no disposar de les noves
instal·lacions de l’Avenç al Castell)
12- Altres.
● Millorar la ubicació de l’Avenç dins el castell.
→No s’ha pogut posar en marxa
Tal com s’indica en el punt de la comissió mixta que correspon a
aquest tema, la situació actual no es l'adequada per a poder
desenvolupar la nostra activitat com cal. S’han explorat alternatives
de compartir espai amb alguna altra entitat. El factor negatiu
d’aquesta opció es que estimen que caldrien un 200 € al mes per
poder disposar-ne. A la vegada, el regidor de Cultura en trucada
telefònica al president de l’Avenç s’ha compromès a donar-nos més
espai dins del castell. Valorades les dues opcions es decideix que
sembla més raonable no comprometre l’entitat en unes despeses
mensuals i per tant es considera l’opció del Castell com la més
adequada pel moment. Continuem treballant per aconseguir-ho el
més aviat possible

●

Col·laborar amb “Salvem l'estació” de Sant Feliu en una solució per
l’estació del tren de dalt, germana de la nostra, en aquella ciutat
→(S’ha continuat assistint als companys de Sant Feliu en la seva
lluita, malgrat sembla que finalment no s’aconseguirà mantenir
l’estació sinó només un recordatori de la mateixa a la nova
estació.

4. Actuació sobre el Patrimoni històric
Com aspectes positius cal citar:
-Can Bagaria: Ha continuat 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:
-Canal de la Infanta. Al mes de Juliol l’Ajuntament ens va convocar per
videoconferència per explicar una proposta de projecte de posada en valor del
canal de la Infanta a la zona de Can Mercader. El projecte abasta l’entorn del canal
de la Infanta en la zona que va del final de Can Mercader fins al terme de
l’Hospitalet, a la zona de la Rambla Solanes. El projecte urbanitza la zona y manté
un record del canal amb una llera plantada d’arbustos que pel vent simularien
l’aigua. La posició de l’Avenç va ser la de intentar que es conservi d’alguna manera
la presència de l’aigua, cosa que inicialment va ser rebutjada per l’ajuntament. Es
va preparar una proposta alternativa que permeti posar en valor els ponts que
encara queden a la zona, un descobert i l’altra tapat amb terra, a la vegada que es
recupera la presència d’aigua. Així mateix, es reclama recollir al catàleg els
elements del canal que actualment no hi consten.
Aquí podeu llegir el posicionament que hem elaborat

-No hi ha hagut notícies de la declaració de BCIN de les columnes
pre-romàniques de la porta de la Casa Consistorial S’ha reclamat de nou en el
marc de la reunió Ajuntament- Avenç.
-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: S’ha aconseguit que l’edifici no estigui ocupat, però 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. Varem donar difusió a la situació
a twitter amb motiu de la setmana internacional dels arxius amb un impacte de
2037 impressions

-Les Aigües: A mitjan desembre 2020 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.
Dels escrits presentats per l’Avenç a aquest projecte de la SGAB (Les Aigües) hem
rebut la resposta i de les deu al·legacions presentades, se n’han estimat
dues totalment, tres parcialment i tres han estat desestimades. Hem mirat en detall
l’informe i hem reclamat que s’aclareixin algunes cose que no s’ajusten al que
vàrem alegar. Creiem que de nou, l’Avenç ha estat capaç d’influir en benefici del
patrimoni de la nostra ciutat.
Volem agrair molt especialment la tasca realitzada per tres dels membres de la
junta (Ignasi Doñate, Joan Romagosa i Joan Fernàndez) amb moltes hores
de dedicació per fer i consensuar les mencionades al·legacions i per donar
seguiment a les mateixes.
* * * * * *
5. Reunions de treball de l’Avenç amb l’Ajuntament de la Ciutat:
- La Comissió Mixta Ajuntament-Avenç
● Comissió mixta Ajuntament- Avenç. Després d’un temps sense fer-ho la
comissió es tornà a reunir el passat dia 19 d’Octubre.
Els temes que hi varem portar van ser:
● Canal de la Infanta: Al Juliol l’Ajuntament ens va convocar per
videoconferència per explicar una proposta de projecte de posada en

●
●
●
●

●

●
●
●

valor del canal de la Infanta a la zona de Can Mercader. El projecte
abasta l’entorn del canal de la Infanta en la zona que va del final de
Can Mercader fins al terme de l’Hospitalet, a la zona de la Rambla
Solanes. El projecte urbanitza la zona y manté un record del canal
amb una llera plantada d’arbustos que pel vent simularien l’aigua. La
posició de l’Avenç va ser la de intentar que es conservi d’alguna
manera la presència de l’aigua, cosa que inicialment va ser rebutjada
per l’ajuntament. Es presenta a la comissió mixta una proposta
alternativa que permet posar en valor els ponts que encara queden a
la zona, un descobert i l’altra tapat amb terra, a la vegada que es
recupera la presència d’aigua. L’Ajuntament la recull i promet
estudiar-la. Aixì mateix es decideix posar en còpia a la regidora de
presidència que es qui ens va presentar l’avantprojecte del canal a
Can Mercader.
Quadre de Can Rosés: Es confirma que la partida pressupostària ja
està assignada a patrimoni. Ara cal la gestió administrativa.
Goteres Castell: Es torna a reclamar. La resposta es que es un
projecte complex que va més enllà de una feina de reparació. Es
recorda el perill que pot suposar per empleats i visitants.
Al.legacions SGAB: Informem que estem treballant en la resposta de
l’Avenç a les resolucions de l’Ajuntament. Farem una instància per
demanar aclariments i accés a la informació que ens manca.
Situació de Cal Vidrier: S’explica la importància de Cal Vidrier com a
darrer vestigi d’una masia “funcional”. S’acorda estudiar amb la
propietat les opcions que hi ha de protegir-la. En qualsevol cas, des
de l’Avenç, enviarem instància reclamant la seva protecció.
Comissió de Patrimoni: Es demana que hi hagi flexibilitat si la
persona que habitualment representa a l’Avenç a aquesta comissió
no pot assistir perquè puguem enviar un substitut. S’acorda enviar
e-mail al Regidor de Política territorial i espai públic.
Ubicació de l’Avenç: Es reclama millorar la ubicació de l’Avenç dins
del castell donada la limitació de l’espai que patim des que vàrem
sortir de la ubicació inicial a la torre Sud-Oest.
Calendari de les reunions properes. Es decideix reunir-se amb la
periodicitat prevista a partir del gener de 2022
De l’acta anterior quedaven:
○ BCIN Les columnes de l’Ajuntament. Demanem que es
reprenguin les feines per demanar a la Generalitat que ho
concedeixi.
○ Arxiu Històric: S’indica que els treballs avancen a bon ritme.
Tornem a manifestar la urgència de tenir-hi accés

- 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 Les Aigües tal com es
menciona a l’apartat 2.4
* * * * * *

6. Gestions extraordinàries amb l’Ajuntament:
-Febrer: S’acorda mostrar la queixa de l’Avenç a l’Ajuntament per la modificació de
la primera caseta del Passatge Dr. Ferran tal com es veu en les fotografies
de sota, abans i després.

La resposta és que no es una peça protegida i que l’ampliació encaixa amb
l’edificabilitat del solar.
-Març: Goteres al Castell: Després de la instància presentada per la nostra entitat
les notícies son que l’Ajuntament està en tràmits per contractar la seva
reparació. De moment cada vegada que plou l’aigua entra pel sostre del
vestíbul. Seguirem el tema.
-Setembre Els requeriments administratius per relacionar-nos amb
l’Ajuntament han passat a ser digitals, per la qual cosa cal aconseguir certificats de
representació digitals dels membres de la junta. Finalment al gener del 2022,
després de moltes vicissituds vam aconseguir el certificat.
-Novembre: Instància fent esment de l’interès cultural que té per a Cornellà la
preservació del conjunt de l’espai que ocupa la masia de cal Vidrier i annexes,
com a viu testimoni d’una finca agrícola, actualment en un marc urbà.
Es sol·licita inclusió al catàleg com a BCIL
* * * * * *

7. Altres activitats:
-Després de l’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 que es va fer al
2020 hem continuat fent-ne difusió:
El Grup de Recerca del vidre de Cervelló es va posar en contacte amb l’Avenç per
organitzar un acte de presentació del Llibre del Vidre a la seva població. Es va
celebrar el día 5 de Novembre. L’Ignasi Doñate, autor del Llibre va fer la xerrada a
Cervelló. La iniciativa ha estat compartida pel Grup de recerca de Cervelló, la
biblioteca de Cervelló, el Centre d’estudis comarcals i l’Avenç. Com recordareu hi
ha molts vincles entre Cervelló i Cornellà pel que fa al “mon del vidre”.
- Un grup de socis i membres de la junta van participar l’11 de setembre a
l’ofrena de flors de les entitats en motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

-Propostes educatives pels centres escolars de la ciutat. S’ha mantingut
l’activitat del consell d’ancians en el catàleg. Degut a la pandèmia no s’ha realitzat
cap sessió a cap escola.

-Mitjans digitals:
Tots els comptes de xarxa social tenen el mateix nom per que sigui més fàcil de
recordar: @avenccornella
Actualment comptem amb 737 seguidors al twitter (2020:683); 743 a l’instagram
(2020: 626) i 785 a Facebook (2020:726) En totes les xarxes hem tingut
creixement comparat amb l’any anterior.

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 en motiu dels actes i efemèrides de l’any.
Destaquem una iniciativa nova que ha estat la creació de manera periòdica de
continguts sobre curiositats del patrimoni històric i cultural. Aquest
continguts han estat adaptats i publicats a les diferents xarxes socials i al lloc web.
Aquí a sota podreu trobar enllaç cada una de les de 2021.
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Addicionalment mencionar com a més gran impacte el aconseguit pel tuit:

amb 22.482 Impressions.
Aixì mateix, pel que fa a l’Instagram el “post” de més impacte amb 493
impressions ha estat:

Al Facebook el post sobre “Les Arenes” -l’establiment-bar del barri del Pedró” va
ser el més vist amb 7.183 visites.

Cornellà de Llobregat, abril de 2022
* * * * * *

