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Sempre reconforta fer una passejada per la teva ciutat: 
parar-te a parlar amb la seva gent, gaudir d’alguns dels seus 
espais, comprar als petits comerços de barri, participar de 
les activitats organitzades per les innombrables entitats 
ciutadanes i sentir que formes part d’una petita terra que 
estimes. Però també serveix per adonar-te de les deficiències 
i mancances dels espais urbans de Cornellà, com pot ser el 
verd de la ciutat. 

Des de fa uns anys, el programa Cornellà Natura 
s’ha convertit en uns dels eixos principals de la imatge i 
propaganda de l’equip de govern. Una campanya de la qual 
Socialistes i Comuns, es vanaglorien per la suposada actuació 
ecologista, sostenible i paisatgística a Cornellà. I sí que és 
cert que hi ha certs espais de la ciutat que han millorat en la 
quantitat i la qualitat del verd que l’ocupa.

Però si ens aturem a estudiar la veritable situació, hi ha 
una notable diferència entre el Cornellà “de dalt” i el “de baix”. 
A més a més, gran part de l’arbrat viari de la ciutat es troba 
en situació fitosanitària deficitària, alguns per la tipologia 
d’escocells, les replantacions es fan amb arbres de 2a o 3a 
categoria, en moltes ocasions malalts d’origen i les podes no 
es realitzen quan pertoca.

Per aquests motius, vam presentar al ple d’abril, una moció 
per redactar un Pla Director Sostenible del Verd Urbà (PDSVU) 
que defineixi els objectius i les línies d’acció per avançar 
cap a una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn, 
per millorar la connectivitat ecològica amb l’entorn natural, 
i per comptar amb el sistema verd com una infraestructura 
ecològica que aporti serveis ambientals i socials a la ciutat. Un 
PDSVU permetria realitzar accions amb una visió general i no 
parcial com es produeix sovint amb el Cornellà Natura. 

Malauradament, com ja és habitual, la nostra proposta es 
va topar amb el vot en contra del grup socialista. Segons ells, 
fa 10 anys que treballen en aquest sentit i nosaltres arribem 
tard al debat. També es va sumar l’abstenció del grup dels 
Comuns (gestors del Dept. de Medi Ambient), qui va presentar 
dues esmenes, negant la realitat del nostre arbrat i zones 
arbustives. Les nostres propostes no són noves i han estat 
nombroses en els darrers anys d’oposició i de constatació de 
la degradació parcial del verd de Cornellà. 

És una evidència que necessitem més zones verdes i de 
qualitat a la ciutat, hem de posar les persones al centre, fer 
un canvi en les polítiques urbanístiques i fixar objectius per 
millorar la salut, proporcionar espais per gaudir i augmentar el 
benestar social i personal de la nostra societat urbana. I això 
actualment no és així.

Des d’Esquerra Republicana de Cornellà, no deixarem 
de treballar per una ciutat realment més verda i sostenible. 
Necessitem un verd de qualitat, sa, segur i suficient, ens hi va 
la salut i la qualitat de vida.

El repte és clar. Europa demana als països membres de la UE 
que, per tal de lluitar contra l’amenaça climàtica, s’arribi a l’any 
2030 a ràtios del 60 % de recollida selectiva dels residus. Les 
ciutats, doncs ens hem de sentir interpel·lades davant d’aquest 
propòsit i trobar fórmules per situar la recollida i reciclatge 
de les deixalles com un dels deures més importants de les 
nostres agendes. Actualment, a Cornellà aquest percentatge 
no arriba ni al 35 %.

Donada aquesta realitat, el municipi ha mogut fitxa i ha 
desplegat recursos econòmics, tècnics i humans per assolir 
tal finalitat. Conscients de la necessitat d’emprar-nos a fons 
per lluitar contra el canvi climàtic, la ciutat ha anat desplegant 
millores importants per reduir la generació de residus, per 
millorar la qualitat dels materials recollits i finalment, per 
incrementar els percentatges actuals de recollida selectiva.

Per assolir aquests tres objectius, s’ha posat en marxa un 
nou servei de recollida d’escombraries i de neteja viària. S’han 
substituït els vells contenidors, incorporant 1.500 unitats 
noves, intel·ligents i més accessibles. Comptem amb més 
persones treballant per millorar el servei de neteja, i nous 
vehicles, més capaços i silenciosos. La seva presència ens ha 
permès incrementar els serveis, les hores i jornades de neteja, 
especialment en horari diürn per ser més respectuoses amb el 
descans nocturn dels nostres conciutadans.

Hem desenvolupat serveis i campanyes per oferir 
prestacions de qualitat, gairebé personalitzades a d’altres 
tasques tan essencials com la recollida de mobles vells i 
voluminosos o especialment, a la neteja intensiva a tots 
els barris per reforçar encara més tot allò que he explicat 
anteriorment. 

Aquest enfortiment en el “rentat” dels nostres carrers i 
places és el que pretén el Servei Pam a Pam, un conjunt 
d’actuacions (més neteja, en profunditat; execució de tasques 
de jardineria i repintat, de manteniment i reparació de jocs 
infantils i elements urbans) que es porten a terme per sectors 
en què s’ha dividit la ciutat, un de diferent cada setmana, de 
dilluns a divendres.

Però aquest és un desafiament col·lectiu. Sense el 
compromís i la implicació de tots i totes de res serveixen els 
esforços que a peu de carrer es puguin dur a terme. Veïns 
i veïnes hem de posar de la nostra part l’interès i les bones 
pràctiques necessàries perquè tota aquesta inversió, tot 
aquest afany, sigui eficaç. 

De res serviran tantes eines sense la corresponsabilitat  
i la voluntat de fer les coses ben fetes, en benefici del  
planeta i, per tant, en benefici nostre. La ciutat és casa nostra, 
cuidem-la doncs.

Ja sabeu, ens podeu escriure a psc@aj-cornella.cat 
o ens trobem per la ciutat.
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