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Els pròxims mesos Cornellà començarà a desplegar els nous contenidors de recollida de
residus amb canvis molt significatius. Fa justament un any, l’octubre del 2020, es va
aprovar el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus (2020-23), amb els vots favorables de
l’equip de govern (PSC i En Comú) i d’ERC, i l’abstenció de la resta de grups municipals.
Un Pla per a impulsar els pròxims anys la reducció de residus al nostre municipi així com
la necessària millora la recollida selectiva, aspecte on tenim el gran repte de passar del
32% actual de recollida selectiva al 60% l’any 2030.

Les millores significatives pel que fa a la recollida selectiva només s’han produït en
municipis que han apostat per sistemes de recollida porta a porta o d’obertura de
contenidors amb identificació. En alguns casos amb augments espectaculars del
percentatge de recollida. A ciutats com la nostra el sistema porta a porta és difícilment
aplicable donada l’alta densitat de població dels nostres barris. Per això s’ha apostat pel
sistema d’identificació d’obertura dels contenidors.

Per tant, els nous contenidors incorporaran una nova tecnologia que ens ha de permetre
reciclar més i millor. Després de dècades i dècades de campanyes informatives i
pedagogia, cal anar més enllà. Les enquestes diuen que el 90% de les persones reciclem,
però la realitat ens demostra que a Cornellà, a les quatre últimes “autòpsies” fetes a
contenidors de rebuig, el 87% del que llencem al rebuig hauria d’anar a les fraccions de
reciclatge: envasos, paper/cartró i orgànica o residus especials que s’han de portar a les
deixalleries i Re-Parades. Aquest canvi de gestió que es proposa a Cornellà és el primer
pas per anar cap a sistemes que incentivin les bones pràctiques o penalitzin l'ús incorrecte.

La tecnologia ens facilitarà les coses, però no serà suficient. Necessitem un compromís
ciutadà i comunitari per assolir els objectius fixats. Hem de ser conscients que generar
menys residus i reciclar més és cosa de tots i totes. Durant els pròxims mesos tindran lloc
moltes accions informatives on és important que la ciutadania hi participi i comparteixi
les seves aportacions i neguits. Hem de buscar aquesta millora entre totes. Generar residus
i no reciclar comporta més contaminació, danys mediambientals i indirectament afectació a
la nostra salut. Però també genera costos econòmics i aviat podria significar també
sancions als municipis que incompleixin els objectius fixats. Des dels diferents
departaments de l’Ajuntament s’hi treballa per posar les coses fàcils a la ciutadania, per
exemple amb els tallers, recursos i acompanyament que es presten a les dues Re-Parades
(carrer Catalans i davant del Castell) per a promoure la prevenció de residus.

Aquestes setmanes celebrem que s’han pogut reprendre algunes activitats de les festes
dels nostres barris. També aquest nou curs 2021-22 reprèn certa normalitat en les



activitats extraescolars, de lleure educatiu, esportives i culturals. Sens dubte una
riquesa fonamental de la nostra comunitat, un teixit associatiu que és un patrimoni
intangible i incalculable per al conjunt de la nostra ciutat i per a cadascun dels veïns i
veïnes que hi formen part. La primera fase de la pandèmia ens va obligar a combatre la crisi
sanitària, després l’esforç s’ha centrat en la recuperació econòmica i ara urgeix tornar a
impulsar tot el nostre capital comunitari i cívic. Reforçar la convivència, gaudir i enriquir-nos
de la diversitat, diversificar les nostres amistats i coneixements, dinamitzar els nostres
barris i l’economia local… per tot això, enfortim la comunitat!


