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EN COMÚ MOVEM CORNELLÀ DEFENSA INTENSIFICAR LES MESURES PER 

MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIRE. 

En un acte organitzat el passat dissabte els comuns de Cornellà van defensar 

la Zona de Baixes Emissions com un primer pas per millorar la protecció del 

medi ambient i la salut.  

Aquest dimecres 29 de gener el Ple Municipal de Cornellà aprovarà definitivament l’entrada 

en vigor de l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions - Rondes, que afecta també als 

municipis de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de 

Besòs. Amb motiu d’aquesta aprovació el grup polític d’En Comú Movem Cornellà, que 

compta amb dos regidors i forma part del govern municipal, va organitzar una trobada a la 

Sala Raimon Llort, per explicar en què consisteix aquesta Zona de Baixes Emissions, que a 

Cornellà afecta la zona Famades del barri d’Almeda. 

L’acte presentat pel portaveu dels comuns a Cornellà i Tinent d’Alcalde de Polítiques 

Mediambientals i Comunitàries, Claudio Carmona, va comptar amb la participació del 

regidor a Barcelona i Vicepresident de l’àrea d’Ecologia de l’AMB, Eloi Badia, qui va destacar 

la incidència de restringir el trànsit dels vehicles més contaminants, però alhora la necessitat 

d’acompanyar aquestes mesures amb un reforç del transport públic, la implantació de més 

estacions de park&ride, i mesures contundents per involucrar el Port i l’Aeroport de 

Barcelona en aquesta lluita contra la contaminació.  

En aquesta línia Carmona va defensar les mesures plantejades per Barcelona en Comú, com 

per exemple, suprimir els vols curts que tinguin una alternativa ferroviària, al·legant que 

l’impacte ambiental d’un mateix trajecte en tren és 8 vegades menor, i  va lamentar que 

quan es parla d’anar més enllà en mesures per millorar la qualitat de l’aire sovint Barcelona i 

Catalunya en Comú es queden soles.  

Des d’En Comú Movem Cornellà també es van anunciar mesures que s’aniran implementant 

durant el mandat municipal per fer la flota de vehicles i els equipaments municipals més 

sostenibles, pacificar el trànsit a les zones més conflictives, ampliar els projectes de restricció 

del trànsit a diversos barris de la ciutat una mesura que justifiquen per qüestions de salut, 

medi ambient i per dinamització de la vida comunitària.  

L’afectació de la contaminació a la salut va centrar bona part de la sessió organitzada pels 

comuns. L’explicació va anar a càrrec de la Dra. Nadia Hamzeh García, metgessa al CAP de 

Sant Ildefons, qui va especificar les greus conseqüències de la contaminació de l’aire en la 

salut en forma de malalties respiratòries, al·lèrgies, patologies cardiovasculars però també 

provocant problemes oculars i afectacions en forma d’irritabilitat i estrès. La Dra. Hamzeh va 

assegurar que la contaminació de l’aire és avui el factor que més perjudica la salut de la 
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població. A més, va alertar sobre les alteracions que s’estan produint en el 

desenvolupament dels infants i en l’augment de naixements prematurs per l’exposició a la 

contaminació de les dones embarassades.  

A Barcelona moren de forma prematura al voltant de 350 persones per culpa de les 

partícules de la contaminació i el gran generador de les emissions de diòxid de nitrogen i de 

PM10 és el trànsit rodat. Per aquest motiu els comuns justifiquen les zones de baixes 

emissions i el canvi de model del sistema de mobilitat apostant pel transport col·lectiu i 

públic amb tarifes assequibles i baremades amb criteris socials i promovent els plans de 

mobilitat sostenible a les empreses.  
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