Departament de Medi Ambient
Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Telèfon 934758718

ACTA

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLENARI DEL CONSELL
PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT EL DIJOUS 8 D’ABRIL DE 2021

NÚM. 1/2021

MUNICIPAL

DE

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19 hores del dijous 8 d’abril de 2021, es
reuneixen de forma telemàtica mitjançat la plataforma Zoom, 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. Claudio Carmona Vargas.

ASSISTENTS
Vicepresident
Sr. Claudio Carmona Vargas. Tinent d’alcalde i regidor de Polítiques Mediambientals i
Comunitàries
Secretari
Sr. David Calabuig Aracil. Cap de l’Àrea de Medi Ambient
Membres del plenari
Sra. Virgínia Vallvé Cádiz. Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals
Sra. Carolina Otero Martínez. Ambientòloga
Sr. Leo Baquedano López. Miranatura
Sr. Mihai Ioan Fodor. Grup municipal PSC-CP
Sr. Jonàs Fuentes León. Grup Municipal Podem
Sr. Pedro Millán. Grup municipal Ciutadans
Sr. Ignasi Doñate i Sanglas. Grup municipal ERC
Sr. Dolors Campos Rodríguez. Cornellà Compra a Casa
Sr. José Antonio Alvear Brito. FAVCO
Sr. Luis Lopez Muñoz. Creu Roja
Sr. Joel Piqué. Tecsalsa
Sra. Maria Soler Artiga. Museu Agbar
Sr. Manel Giraldo Vera . Aigües de Barcelona
Sr. Josep Pérez. Corncrenata
Sra. Montse Rovira. MEC+
Sr. Joan Admetlla. Associacions ciclistes

El Sr. Carmona dona la benvinguda a tots els assistents.
Es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta del Consell anterior (15 de desembre de 2020)
No es fa cap aportació i, per tant, es dona per aprovada.
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2- Proposta de designació de dues persones per al plenari de l’ASUECO (Agenda Social i
Urbana per Enfortir la Comunitat)
El Sr. Carmona informa que la necessitat de decidir les dues persones de forma urgent per al
plenari de l’Agenda Social Urbana per Enfortir la Comunitat (ASUECO) ha motivat la convocatòria
d’aquest Consell i que el següent plenari que convocarem tornarà a tenir la dinàmica de tractar
d’una temàtica determinada. Concretament al següent plenari tractarem el tema de l’Energia i
farem arribar la documentació amb temps suficient per al seu estudi.
L’ASUECO és un pacte de ciutat per part de l’ajuntament de Cornellà, dels grups polítics i
d’entitats per tenir una mirada àmplia de la ciutat i del seu futur amb una veu participada per part
de tots i totes amb l’objectiu de definir les línies de treball que hauria de seguir la ciutat tot cercant
consensos. Es proposà que dues persones de cada Consell de Participació Municipal participessin
en les sessions plenàries que tindrà aquesta Agenda.
Es presenta la proposta de dues persones habituals i amb una llarga trajectòria en aquest Consell:
la Sra. Dolors Campos de l’associació Compra a Casa lligada al comerç de la ciutat des de fa molt
anys i la Carolina Otero, ambientòloga. Dues persones compromeses i actives en temes
ambientals i amb la ciutat de Cornellà. Com a Consell es vam plantejar que hi hagués, com a
mínim, una dona per complir amb la paritat de gènere cosa que hem superat satisfactòriament. El
Sr. Carmona convida a que es puguin proposar altres candidatures i, si calgués, debatre i/o votar
les diferents opcions.
S’obre un torn de paraules:
- La Sra. Otero es mostra agraïda per la proposta i considera que poden haver altres
propostes i que no tindria cap recança per cedir la candidatura. Es mostra predisposada a
col·laborar, recolzar i acompanyar d’acord amb el seu perfil tècnic.
- La Sra. Campos es mostra orgullosa i satisfeta d’estar entre les proposades i també afirma
que no tindria problemes en cedir el seu lloc a un altre membre del Consell
- El Sr. Doñate recolza les persones proposades i pregunta si la Sra. Otero assisteix a
aquest Consell a nivell personal o representant a alguna entitat
- El Sr. Calabuig afirma que la Sra. Otero és membre reglamentari del Consell de Medi
Ambient com experta ambiental
- El Sr. Alvear aprecia favorablement les dues persones proposades i les encoratja a seguir
treballant com s’està fent ara
- El Sr. Carmona afegeix que quan es va considerar aquestes dues opcions es van
descartar escollir membres d’entitats que ja estaran representades a l’ASUECO i agraeix a
les dues persones i la resta d’assistents la bona actitud i el consens afirmatiu, per tant,
s’aprova la proposta d’aquestes dues persones
- La Sra. Campos demana als assistents que les facin arribar qualsevol proposta que
creguin oportuna per portar a las reunions de l’ASUECO
3- Informació general
El Sr. Calabuig passa a explicar aquest punt mitjançant una presentació.
- Explica que enguany no s’ha dut a terme la Festa del Riu ja que és una activitat amb gran
afluència de persones i té dificultats per controlar els accessos
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Sí que s’estan fent altres activitats com les visites al riu que estan tenint força èxit, en
l’última es va fer una activitat de recollida de residus, també el Mercat de Pagès que està
funcionant tots els diumenges o les jugatecambientals al Parc del Canal de la Infanta i al
de Can Mercader
Com a novetat, enguany es faran xerrades telemàtiques en les que parlarem de fauna del
nostre entorn. Es farà una cada mes. La primera està prevista pel 3 de juny que coincidirà
amb la Setmana de la Natura on també farem alguna activitat més. Aquest dia faran la
xerrada els membres del CRAM, centre de recuperació d’animals marins i parlaran de les
tortugues, la següent serà a càrrec de l’Oriol Alamany, un fotonaturalista molt important del
nostre país i el seguiran altres persones o associacions amb molta experiència en temes
faunístics del nostre entorn.
Mercat d’intercanvi i segona mà: s’expliquen les novetats d’enguany:
o es farà només a Sant Ildefons que és la plaça on, tradicionalment, ha funcionat
millor
o es farà cada 3r dissabte de cada mes d’abril a desembre
o es millorarà la difusió
o es prendran mesures sanitàries: reducció taules (màxim 30), desinfecció, distància...
o es farà rotació dels participants
S’estrenarà la segona Reparada que està al costat del Castell de Cornellà amb els
mateixos serveis que la Reparada que ja funciona al carrer Catalans: es recolliran residus i
es fomentarà la reparació a través de tallers específics. L’horari serà pel matí i un parell de
tardes.
Campanya “Publicitat, no gràcies”: s’han lliurat 4.000 enganxines a totes les comunitats de
veïns i veïnes de Cornellà per eliminar la publicitat que arriba a les bústies. Estem molt
satisfets dels seus resultats ja que hi ha hagut una resposta general positiva i les hem
pogut veure enganxades en moltes porteries
Campanya d’olis: s’estan lliurant pots del sistema Oliklak tot explicant els seus problemes
ambientals si no es gestionen adequadament i els beneficis si es recull separadament,
l’estand estarà els següent dies: 8, 9 i 10 d’abril: Mercat Marsans, 15, 16 i 17 d’abril:
Mercat Sant Ildefons, 20, 23 i 24 d’abril, S’informa que els pots s’han de dur a les
deixalleries o altres punts de recollida.
Horts Municipals:
o Hi ha tres instal·lacions: Josep Pidelaserra Llach (77 parcel·les) on es renovaran
les adjudicacions al 2023 i Can Mercader (52 parcel·les) i Sant Ildefons (36
parcel·les) on es renovaran les adjudicacions enguany
o Poden accedir els pensionistes empadronats fa 5 anys, aturats amb baixos
recursos empadronats fa 3 anys i entitats
o Les entitats que ara hi ha a aquestes instal·lacions tenen diferents objectius
terapèutics, socials i ambientals i són les següents: Escola Torre de la Miranda,
Miralta (Fundació Orienta), Salut Mental Sant Joan de Déu, Institut Neus Català,
Fundació El Llindar, Asproseat (amb la col·laboració d’un grup de joves), AV La
Miranda, Centre Cultural Andaluz Blas Infante, AV Riera, Esplai Gavina, FAMPA,
Asoc. Andaluza hijos de Almáchar, Castellers de Cornellà i Corncrenata. Altres
que han mostrat interès en participar-hi: AV Almeda, ACG Rosalía de Castro,
Esplai Santfeliu i Joves (CRAJ)
o Les taxes que es paguen són: HJPLL i HCM: 57,70€/any i HSI: 5,80€/any

S’obre un torn de paraules:
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El Sr. Carmona explica que la Festa del Riu és una activitat que té un gran profit educatiu i
és molt participativa, recalca que a l’any 2020 es va anul·lar pocs dies abans, just quan
començà el confinament més dur i que enguany ens vam plantejar recuperar-la però el
format que té és de difícil implementació, per contra s’ha ampliat l’oferta de les visites al riu
o de la Setmana de la Natura
El Sr. Doñate comparteix la pena per no poder fer la Festa del Riu però constata que cada
cap de setmana l’entorn del riu “és una festa” ja que hi ha moltes persones i ciclistes que
envaeixen els seus camins, qüestió que està generant problemes de convivència (hi ha
hagut alguns accidents), proposa que s’ampliï l’espai ciclable. També considera que
s’estan augmentant els impactes ambientals (s’ocupen espais de nidificació i s’incrementa
l’abandonament de residus) i que s’haurien de cuidar més aquests espais pel gaudi de tota
la població que, en alguns casos, no poden gaudir d’espais naturals més llunyans.
El Sr. Calabuig informa que si que es va portar a terme la Festa del Riu escolar durant
dues setmanes, cada dia amb un centre diferent i una activitat coorganitzada amb
l’Associació Naturalista de Cornellà
El Sr. Carmona informa que la campanya de “Publicitat, no gràcies” era una actuació
inclosa en el Pla de Prevenció i Gestió de residus, insisteix que ha estat una campanya
molt positiva malgrat hi ha hagut alguna queixa del sector de la distribució o producció de
la publicitat. Amb aquesta campanya, el nostre objectiu era recordar a les comunitats que
es poden negar a rebre la publicitat que, en global, suposa una gran quantitat de residus
El Sr. Carmona considera que la inauguració de la nova Reparada ve precedida de la
bona rebuda del servei i dels tallers de la Reparada ja existent entre el barri de Gavarra i
Sant Ildefons. També és una instal·lació que servirà de punt d’informació ambiental.
S’estudiarà seguir ampliant aquestes instal·lacions en altres espais d’altres barris
El Sr. Alvear proposa que s’estudiï la utilitat del quiosc del passatge Federico Garcia Lorca
per a usos d’informació ambiental ja que considera que hi ha molts comportaments
incívics respecte als residus i es remunta a les activitats que es feien en la dècada dels 90
per fomentar la recollida selectiva i els sistemes de gestió de residus antics que no tenien
en compte el nostre medi ambient. Remarca que hem de treballar per conscienciar,
sobretot, a les generacions futures
El Sr. Carmona informa que aquest quiosc estava compromès per a usos esportius amb
gent gran
La Sra. Campos considera que ha estat tot un èxit la recollida d’oli a una parada del
Mercat Centre per la quantitat de pots recollits i l’actitud de les persones que en fan ús,
entre ells, molt joves. Creu que en algunes escoles s’ha deixat de recollir pots d’oli
El Sr. Carmona informa que no s’ha deixat de recollir en cap escola però sí que ha baixat
força la quantitat recollida per les circumstàncies especials en les que estem immersos
des de fa un any
El Sr. Carmona comenta que per la recollida selectiva d’olis s’ha generalitat el sistema de
recollida d’Oliklak pels bons resultats que ha donat on estava implantat en comparació
amb els contenidors sense una ampolla definida que han donat problemes de vessaments
i ocupació de l’espai públic

4- Precs i preguntes
-

El Sr. Fuentes considera que el tema dels residus preocupa bastant a la ciutadania i
recorda que va demanar a un Consell anterior les característiques tècniques dels
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contenidors que s’instal·laran a la ciutat en substitució dels existents actualment així com
del sistema que s’implantarà i com afectarà a la població
El Sr. Millán pregunta quan s’implantarà el nou sistema de recollida amb els nous
contenidors que funcionaran amb targeta
El Sr. Carmona respon que encara no tenim la informació tècnica dels contenidors.
Informa que ja es va licitar el contracte de la recollida de residus que començarà a ser
efectiva al juliol i que el canvi dels contenidors es portarà a terme a finals d’aquest any
però que els contenidors, encara que ja disposaran de la tecnologia, no s’obriran amb tarja
fins mesos després i aquesta implantació es farà gradualment per barris amb campanyes
corresponents durant el 2022. Com és un tema prou important, proposa que en parlem de
forma específica en un Consell posterior amb la presència dels responsables polític i
tècnic d’aquest servei. També informa que el tinent alcalde de Territori i Espai Públic, Sr.
Martínez Flor informarà de tots aquests aspectes en comissions informatives futures. Per
lliurar la tarja s’haurà de fer un nou padró que es basarà en les bases de dades que ja se’n
disposa com la factura de l’aigua o l’IBI però tenint en compte totes les diferents situacions
residencials de la ciutadania. Recorda que s’ha optat per aquest sistema d’identificació
perquè el sistema porta a porta és de difícil implantació en la nostra ciutat.
El Sr. Baquedano considera que hem de reforçar l’eliminació de plàstics d’un sol ús i que
una bona solució són les bosses de xarxa reutilitzables per comprar fruita i verdura.
Proposa que es faci una nova campanya en coordinació amb el comerç local. També es
lamenta de l’insuficient sistema de recollida de residus dels cinemes de l’Splau on només
s’utilitza un contenidor per a tot tipus de residus. Recorda que la direcció dels cinemes
estaven disposats a estudiar propostes de millora. Pregunta si s’ha fet quelcom al respecte
El Sr. Carmona recorda que es va fer una campanya de lliurament de bosses de xarxa en
el Mercat de Pagès. Considera que si fem una nova campanya es podria vehicular a
través de la implantació de la Xarxa de Comerços Sostenibles que es proposà en el Pla de
Residus Local
El Sr. Calabuig comenta, respecte a l’Splau, que fa temps s’estan treballant alguns temes
ambientals amb aquesta activitat com la instal·lació de plaques FV o la de caixes niu però
no el tema dels residus encara que, en tot cas, coincideix en que s’haurà d’emmarcar
dintre de la xarxa de comerços sostenibles que estem començant a dissenyar i que volem
vehicular amb xarxes ja existents (Rezero, Market Place local...)
El Sr. Doñate constata que s’han eliminat alguns horts prop de la Ronda Litoral i pregunta
qui ha portat a terme aquesta acció, la seva motivació i la resposta dels afectats
El Sr. Carmona informa que l’actuació l’han dut a terme Guàrdia Urbana i Espai Públic,
s’ha actuat sobre els horts il·legals ja que anaven ocupant cada cop més espai i més
propers als camins i perquè s’havien detectat algunes activitats il·lícites com l’acumulació
de residus, per exemple. El fet que la ciutadania ha visitat de forma més intensa els espais
del riu i seus entorns propers ha accelerat aquesta actuació.
El Sr. Calabuig reitera que alguns d’aquests espais que s’han eliminat estaven en domini
públic i que alguns d’aquests espais no eren horts, s’utilitzaven per altres usos tot
perjudicant a les persones que volien gaudir-los. Considera que ha estat una actuació
necessària i proposa que aquests espais siguin renaturalitzats
El Sr. Calabuig coincideix en opinar que el pont del riu i els camins del riu s’han quedat
petits i s’haurien d’ampliar per vianants i ciclistes però que, abans de res, tots hauríem de
tenir més paciència, sentit comú i educació per evitar problemes de convivència
La Sra. Vallvé coincideix amb la diagnosis d’aquests problemes que també han fet palès
alguns ciutadans mitjançant queixes que ens fan arribar i considera que s’ha de regular els
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circuits de vianants i ciclistes. Informa que l’AMB està treballant en un projecte de
regulació d’usos del riu Llobregat
El Sr. Admetlla agraeix que les reunions del Consell siguin més freqüents. També
coincideix amb la situació actual de la problemàtica de l’ús de bicis i vianants als camins
que s’ha intensificat en aquests temps d’emergència sanitària però que és un problema
que s’anirà resituant ja que ara mateix són de les poques activitats que poden fer els
ciutadans de Cornellà, posa, com exemple, que durant la Setmana Santa hi hagut menys
afluència de persones al riu. No és partidari de regular massa i sí d’apel·lar al sentit comú i
al civisme de la gent. Considera que per potenciar això últim caldria treballar molt aquests
temes en els entorns escolars. Respecte als residus, com a resultat de la seva experiència
en l’AMPA d’un institut, opina que la feina que es fa a primària costa més traslladar-la a
secundària i, per tant, queda molta feina a fer. Considera que fa anys es va fer molta
educació sobre residus però que ara, tots plegats, ens hem relaxat en aquest aspecte. Per
últim diu que hauríem de parlar més de l’aire contaminat que respirem, parlem molt de
bicis però hauríem d’incidir més en la reducció de vehicles contaminants i l’eliminació del
trànsit al voltant dels centres escolars a les sortides i entrades de l’alumnat
El Sr. Doñate amplia la seva consideració sobre la protecció dels valors naturals del riu,
diu que hem de protegir més las plantes i els animals i renaturalitzar alguns espais que ara
tenen poc valor o estan contaminants per residus. S’haurien de fer indicacions o
recomanacions per on hem de circular bicis i vianants, demana una actuació integral al
respecte. Afegeix la pregunta que ja va fer al Consell anterior sobre quan s’obrirà el Museu
de les Aigües
El Sr. Giraldo informa que el Museu és una instal·lació industrial i un servei essencial ja
que ajuda a garantitzar l’aigua que ens arriba a les nostres llars i que en aquests temps de
pandèmia és encara més necessària per la nostra higiene. Amb les circumstàncies actuals
de limitació és una instal·lació que actualment no pot estar oberta al públic o les
comunitats educatives. Encara no hi ha data d’obertura
El Sr. Baquedano, a tall d’exemple, informa que al riu hi ha una població de llúdriga
d’hàbits nocturns o d’altres de flora com les orquídies, opina que hem de fer arribar el
missatge a la població de la gran riquesa de biodiversitat d’aquest entorn a través de les
activitats que es fan i protegir els nius que estan en zones habituals a través de
campanyes de voluntariat ja que són espais molt delicats. Un problema important són els
gossos que molesten molt en temps de nidificació, cosa que, per un altra banda, és
denunciable als agents rurals
La Sra. Otero informa que és molt habitual que en temps de nidificació s’aturin certes
activitats o obres. La legislació recolza a aquesta proposta. També constata sobre les
bosses de xarxa per fruita i verdura que aquestes ja es venen en alguns comerços i diu
que hi ha persones que porten carmanyoles per comprar i evitar també envasos d’un sol
ús. Per últim pregunta si la tarja dels contenidors serà aplicable als comerços
El Sr. Carmona recorda que els comerços ja tenen un sistema de recollida porta a porta
però que ara mateix encara no ho fan tots. Considera que l’ideal seria que el sistema de
tarja fos només per la ciutadania i, per tant, tots els comerços s’adscriguessin al sistema
porta a porta però això encara no se sap quan es podria portar a terme. Es mostra d’acord
amb la protecció naturalística del riu i les noves plantacions d’arbres i, per contra, es
mostra contrari a intervencions amb elements urbans. Considera que a Cornellà hi ha un
cert equilibri d’aquesta qüestió tot garantitzant l’accés al riu a la ciutadania. Anima a que
quan anem al riu, recollim residus si portem alguna bossa i considera que els problemes
de convivència i civisme són minoritaris. Recorda que l’any passat teníem en pressupost la
construcció d’un “Biospace”, espai naturalista i educatiu prop de Can Mercader però que
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pels reajustos derivats de la pandèmia es va quedar aturat i que la intenció és recuperar-lo
aviat i l’altra inversió que tenim previst fer, és la millora de les basses que hi ha als horts
de Can Mercader i Josep Pidelaserra i construir-ne una de nova als horts de Sant Ildefons.
Informa que les visites del riu s’estan omplint (15 persones) i inclús s’estan fent grups
dobles. També informa que tenim previst fer l’activitat “Let’s Clean Up” de neteja de
residus amb voluntaris al riu.
El Sr. Calabuig amplia l’anunci amb la data de la celebració d’aquesta activitat: 8 de maig.
El Sr. Carmona també informa que part del personal del World Trade Centre fa voluntariat
i que podria participar en algunes de les nostres activitats
El Sr. Carmona informa que al juliol es canviarà la gestió dels voluminosos. S’haurà de
trucar per la seva recollida i es deixaran a la porteria de la comunitat en una hora
acordada. Això pot millorar l’estat de netedat dels nostres carrers

Finalitza la sessió a les 20,30h.

El secretari
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