ACTA

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLENARI DEL CONSELL
PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT EL DIJOUS 16 DE MAIG DE 2013

NÚM. 2/2013

MUNICIPAL

DE

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19 hores del 16 de maig de 2013, es reuneixen
al Castell de Cornellà, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els terminis legalment establerts,
els membres integrants del Consell Municipal de Participació de Medi Ambient que a continuació
es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència delegada del Sr.
Manuel Ceballos Morillo.

ASSISTENTS
Vicepresident
Sr. Manuel Ceballos Morillo. Tinent d’alcalde i regidor delegat de polítiques d’Espai Públic i Medi
Ambient
Secretari
Sr. David B. Calabuig Aracil. Tècnic de Medi Ambient
Membres del plenari
Sr. Ramon Gavaldà. Grup Municipal CIU
Sra. Virgínia Vallvé Cádiz. Tècnica de Medi Ambient
Sra. Carolina Otero Martínez. Ambientòloga
Sr. Juan Antonio Mesa. UGT
Sra. Gemma Gallofré Sanahuja. Associació de comerciants
Altres assistents
Sra. Teresa López. AMB
Sr. Jordi Portet. Esport Ciclista
Sr. Joan Admetlla. Ciclista
Sr. Albert Roig. Arquitecte tècnic municipal
Sr. Marc Tauste Fortuny. Confederació d’Empresaris
Sr. Rafael Hernández Diaz. WTC
Sra. Montse Arbiol. Àrea Metropolitana de Barcelona
Sr. Josep Lluís Moner. Llobregat Sostenible

Des de la presidència es dóna la benvinguda als assistents i es passen a tractar els assumptes
que figuren en l’ordre del dia i que són els següents:
1- Aprovació de l’acta del Consell anterior (20 de març de 2013)
En lloc del paràgraf “Es proposa que si s’envia l’Acta del Consell abans d’enviar la Convocatòria,
es torni a enviar amb l’Acta” del punt 5 (Precs i preguntes), hauria de dir “Es proposa que si
s’envia l’Acta del Consell abans d’enviar la Convocatòria, es torni a enviar amb l’enviament de la
Convocatòria”

2- Acord de suport a l’any del Riu Llobregat
En Manuel informa que en el passat Ple Municipal s’aprovà per unanimitat l’acord de suport a l’any
del Riu Llobregat donant recolzament a la iniciativa de la plataforma Llobregat Sostenible.
Posteriorment, pren la paraula, en Josep Lluís Moner, membre de la plataforma Llobregat
Sostenible per explicar el següent:
Agraeix la invitació per explicar la feina feta per part de la plataforma. Explica que tota aquesta
informació està disponible al Blog que es va fer aprofitant un servei gratuït de la Diputació de
Barcelona, concretament a través de la pàgina del web d’entitats de Sant Joan Despí gestionada
per l’associació C. M. l’Arrel d’aquesta ciutat.
La plataforma parteix de la iniciativa ciutadana canalitzada a través de diverses entitats ecologistes
però que de seguida va declarar la necessitat del suport de les diferents administracions. Es posa
com exemple similar el procés participatiu que es va fer a Lleida a l’any 2010 a través de l’Ateneu
Popular de les Terres de Ponent envers el riu Segre.
Diferents estudis científics conclouen que el cabal i la qualitat ecològica del riu Llobregat no estan
millorant en els darrers anys. Per una altra banda, l’actual Directiva Marc de l’Aigua europea
(DMA) marca sancions importants si no s’acompleix amb els compromisos per aconseguir un bon
estat del riu a l’any 2015. Aquesta Directiva ha donat molta importància als valors naturals dels rius
tot mantenint que és un recurs imprescindible pels humans.
Històricament, el riu Llobregat va estar present en molts aspectes de les vides quotidianes dels
llobregatins, com per exemple, quan les persones es banyaven en les seves aigües, cosa que ara
no és possible, per tant, es pot dir que a més de que l’aigua és necessària per al nostre consum, el
de les nostres fàbriques o els nostres camps de cultiu també ha estat un element molt present a
les nostres vides i que, per tant, en la seva conservació també hi tenen cabuda raons sentimentals
o familiars.
Un dels aspectes sovint tractats per les entitats que han promogut l’Any del Riu Llobregat és la
preservació i millora del bosc de ribera ja que és un element clau per la riquesa natural dels rius.
Es posa com a exemple contrari l’actuació de canalització i plantació exclusiva de gespa en el tram
final del riu Besòs. Es considera negativa aquesta actuació perquè permet massa accés al riu,
s’impermeabilitza la llera i es disminueix la biodiversitat, característiques contràries a
l’acompliment de la DMA. Això si, es reconeix que va ser una actuació valorada satisfactòriament
per gran part de la ciutadania.
Un altre aspecte important que sempre hem de tenir en compte en aquestes contrades és que
periòdicament es pateixen sequeres, això implica que hauríem de reduir, encara més, la pressió
humana sobre el cabal del riu per poder mantenir un bon estat ecològic.
La plataforma Llobregat Sostenible es mostra satisfeta de la feina feta fins l’ara ja que s’han sumat
moltes organitzacions defensores dels valors ambientals, moltes persones de forma individual i
moltes administracions, sobretot, les locals. Actualment, la majoria dels ajuntaments de la comarca
del Baix Llobregat ha aprovat l’acord de suport a aquesta iniciativa.
El passat 16 de febrer de 2013 es va fer a Abrera la presentació de les propostes d’actuació i
coordinació de l’Any del Llobregat per aquest any 2013.
El passat 21 i 22 de març es van portar a terme unes jornades per tractar diferents aspectes del riu
Llobregat en les que va haver gran participació i debat amb la presència de científics,
administracions i entitats.

La propera reunió es portarà a terme el 28 de maig a Santa Coloma de Cervelló.
S’informa que es va desenvolupar un projecte de micromecenatge que ha finalitzat amb la
recaptació suficient com per poder fer l’exposició “Recuperem el Llobregat” que difondrà els valors
ambientals del nostre riu i tractarà les agressions que pateix. S’espera tenir-la enllestida al
setembre i s’oferirà, en primer lloc, als municipis adherits a la campanya.
Es posa en qüestió el paper de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en aquesta campanya per
diferents aspectes: les greus dificultats econòmiques que està patint, el canvi del seu director, la
manca de consideració de l’ACA envers les entitats ecologistes però es valora que tot això no
hauria de ser impediment per no complir amb la DMA.
Es destaca que un dels problemes més greus que està patint la conca del Llobregat són les
muntanyes de residus salins en la part mitjana del riu.
Es demana que els ajuntaments facin d’altaveus de les diferents activitats de l’Any Llobregat.

Per part dels assistents es fan les següents aportacions:
-

En Manuel encoratja a les entitats impulsores de la campanya a seguir endavant i
destaca que l’acord plenari pres servirà de fil conductor a les diferents activitats que
organitza l’ajuntament de Cornellà de Llobregat posant en valor prioritàriament els
criteris ambientals

-

En Ramon pregunta perquè només hi ha entitats i ajuntaments de la parta baixa del
riu Llobregat. Josep Lluís respon que ve degut a la pròpia dinàmica de les entitats
impulsores i de les diferents problemàtiques municipals

-

En Manuel destaca que l’ACA no va assumir (encara que era la seva competència)
les quantioses despeses de la reparació d’un col·lector a la llera del riu i que les va
haver d’assumir l’ajuntament de Cornellà de Llobregat

-

Na Montserrat informa que actualment l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està
fent el manteniment bàsic dels camins i les lleres del riu, que el Consorci del Riu no
disposa de recursos per dur a terme cap actuació però que, en tot cas, hi ha una
voluntat ferma de conèixer totes les problemàtiques del riu, tot tenint en compte que
és un riu envoltat de molta població, plena de canonades i serveis i que, per tant, tot
això implica un difícil compliment del que marca la DMA

-

Na Montserrat valora molt positivament les diferents activitats que s’organitzen per
donar a conèixer els valors naturals del riu Llobregat com, per exemple, les dues
reeixides activitats que es van organitzar des de l’AMB el passat cap de setmana, una
de macroinvertebrats a l’Hospitalet i una visita guiada amb anellament d’aus a
Cornellà de Llobregat.

3- Informació general
Declaració d’Educació Ambiental de Lleida
Na Virgínia informa que en la passada Assemblea de la Xarxa de Pobles i Ciutats per a la
Sostenibilitat celebrada el passat març a Lleida es va impulsar una declaració per posar l’Educació
Ambiental en relleu. Aquesta vessant de l’Educació té llarga tradició al nostre país. Es posa de
manifest que s’ha de seguir apostant per l’Educació Ambiental des de les administracions però
també des de les ONG i el tercer sector. L’Educació Ambiental és un element cohesionador,
transversal i que ha de ser present tant en l’educació formal com el la de lleure.

S’informa que actualment hi ha 11 escoles en la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà
de Llobregat i que algunes altres escoles de primària i bressol han mostrat interès en participar-hi.
A través de la Xarxa s’han dut a terme aquest darrer curs escolar 2 cursos de formació ambiental a
professors, un sobre energia i un altre sobre horts.
S’informa també que des del Departament de Medi Ambiental i Sostenibilitat (DMAS) s’ofereixen
propostes educatives sobre tots els aspectes ambientals (mobilitat, visites a espais naturals, aigua,
residus...).
S’informa que l’Educació Ambiental també compren les diferents campanyes a la ciutadania que
s’organitzen des del DMAS.
També un dels projectes educatius ofert a la comunitat educativa escolar els últims cursos ha estat
la Televisió dels Residus (TV Residus), un projecte emmarcat en les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació, aspecte ressaltat en la Declaració de Lleida, document que s’enviarà a tots els
membres del Consell.
També es recorda que s’estan duent a terme altres projectes d’educació ambiental com Euronet
50/50 relacionat amb l’estalvi energètic o el nou “Educar per créixer”, projecte municipal molt
transversal que compta també amb la participació d’entitats i que té el seu enfocament en
l’educació extraescolar: Emmarcat en aquest projecte, des de DMAS, hem organitzat un passeig
en bicicleta per carrils bici existents i altres carrers i parcs de la ciutat, el manteniment dels horts
escolars en el període estival i les visites guiades a instal·lacions metropolitanes d’aigua i residus.
Bicibox
Com a continuació de l’últim Consell de Medi Ambient s’expliquen algunes dades actualitzades de
l’ús del sistema d’aparcament segur per a bicicletes Bicibox:
-

Es detecta l’augment constant tant d’usuaris com d’accions fetes

-

Actualment hi ha 192 usuaris del servei de Bicibox al nostre municipi, a l’inici de la
campanya de divulgació que va portar a terme el DMAS al març de 2013, hi havia 174

-

Cada setmana es porten a terme al voltant de 500 accions, tenint en compte que el
moment de deixar la bici i el de recollir-la es comptabilitzen com accions diferents.
S’observa una minva substancial en els dies que les condicions meteorològiques no
són benèvoles

-

L’AMB encara no ha dut a terme cap càrrec pel gaudiment del carnet del Bicibox; ni
de la quota anual ni de les penalitzacions per sobrepassar els terminis d’aparcament
establerts

-

Les estacions més utilitzades són les següents
o Av. del Baix Llobregat – Centre Comercial
o Parc Esportiu Llobregat
o Centre Cultural Garcia-Nieto

-

Les estacions menys utilitzades són les següents
o Metro Gavarra (aquesta és una estació necessària per la intermodalitat amb
aquest mode de transport)
o Plaça del Sol
o WTC Almeda Park (ha començat a funcionar recentment)

S’informa que s’està estudiant la proposta d’una nova estació prop de l’entrada de l’empresa
Siemens però actualment no hi ha cap espai que reuneixi unes mínimes condicions per la seva
ubicació. També s’està estudiant la proposta de carril bici pel carrer Lluís Muntadas.

Carril bici en av. Salvador Allende, Ctra. d’Esplugues i carrer Catalunya
Com a continuació de l’últim Consell de Medi Ambient s’informa de les característiques del carril
bici que s’ha projectat i s’està construint en aquestes vies urbanes. El carril serà bidireccional i
l’amplada del carril serà de 2,4 metres, força segregat i proper a la calçada. L’actual disseny
d’aquest carril bici difereix força del projecte inicial.
L’encaix del carril bici a l’alçada de l’escola Bressol Lindavista ha provocat l’eliminació de les
places d’aparcament de vehicles.
Es mostra plànol detallat de tot l’àmbit de l’obra.
Calendari d’activitats
Es lliura calendari amb les diferents activitats organitzades des del DMAS durant els mesos de
maig i juny de 2013. S’informa que més endavant s’enviarà la informació detallada de les activitats
que es portaran a terme.
Es ressalten les visites a les instal·lacions de tractament de residus i aigua gestionades per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona que s’ofereixen en el marc de la temporada 2012-13 del Programa
Metropolità d’ Educació ambiental “Compartim un Futur”. La propera visita guiada (oberta a tota la
ciutadania) serà a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Sant Feliu el proper dimarts 25 de
juny. Es prega als assistents ho facin arribar a les seves entitats.

Per part dels assistents es fan les següents aportacions:
-

El Joan constata que s’ha ampliat l’horari per poder gaudir de l’aparcament Bicibox de
forma contínua fins a 48 hores (anteriorment va ser 12 hores i després 24 hores) però
considera que al no aplicar-se cap càrrec, aquesta mesura que podria semblar
incentivadora, ara per ara realment no té cap efecte sobre l’usuari.

-

El Joan considera que els carrils bici haurien de situar-se preferentment a la calçada
però si es col·loquen a la vorera han de situar-se el més proper a la calçada com s’ha
fet en aquest projecte

-

El Joan considera positiva la remodelació del carril bici de la carretera d’Esplugues
que es va fer a l’any 2011

-

El Joan valora que en zones àmplies de vianants com en el tram de carril bici de la
carretera d’Esplugues entre Salvador Allende i Catalunya no és imprescindible
segregar el carril bici

4- Precs i preguntes
Per part dels assistents no es fa cap aportació més.

Finalitza la sessió a les 20,15 h.

El secretari

