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Medi ambient. Un procés participatiu proposarà, entre d’altres, mesures per reduir un 40 per cent les emissions de CO2 a L’H

En marxa el pacte per afrontar els
reptes d’un planeta més saludable
L’Ajuntament ha iniciat un procés participatiu obert
a entitats, ciutadans i forces polítiques per assolir
l’any 2018 el Pacte local sobre el canvi climàtic
El Pacte local sobre el canvi climàtic
(PLCC) serà el primer d’aquestes
característiques impulsat per una
ciutat espanyola i té com a objectiu
implicar l’Administració i la ciutadania per afrontar des de l’àmbit local
els nous reptes mediambientals del
planeta. El PLCC es marca com a
objectiu, amb l’horitzó de l’any 2030,
reduir un 40 per cent les emissions
de CO2 a la ciutat.
L’elaboració del PLCC partirà
de l’avaluació de l’Agenda 21 local
i de diversos plans municipals relacionats amb el medi ambient i la
sostenibilitat, així com del procés
participatiu L’H on, els Objectius
de desenvolupament sostenible de
l’ONU i el nou Pacte d’alcaldes i
alcaldesses contra el canvi climàtic.
Ara es vol incidir en la qualitat de
l’aire; el consum responsable d’aigua i energia; la millora de l’entorn
urbà i la biodiversitat; l’economia
circular i el comerç, i l’educació i
la conscienciació ambiental. “Això
és una aplicació transversal que
té a veure amb l’energia, amb la
mobilitat, amb el consum, amb els
residus”, segons explica Rafa Jimé-

nez, regidor adjunt de Medi Ambient
i Sostenibilitat.
La mobilitat, però, serà un dels
eixos principals de treball. Segons
dades del 2009, el 36 per cent de
les emissions de CO2 al municipi
eren a causa del transport. Per això,
una de les apostes decidides a la
ciutat segueix sent l’ús de la bicicleta per als desplaçaments.
Al voltant del 80 per cent dels
carrers de L’H seran vials pacificats

D’aquí uns anys, el 80
per cent dels carrers
seran vials pacificats
per a l’ús preferent de
les bicicletes
per a l’ús de la bicicleta en els propers anys, segons les previsions
municipals. L’Ajuntament ha iniciat
la implantació de les anomenades
vies pedalables 30, orientades en
aquest sentit. Segons explicava l’alcaldessa Núria Marín, “això suposa
anar un grau més enllà de la consideració de carrils bici segregats”. y

Cuatro entidades galardonadas
en los premios LH Avança en
reconocimiento a su labor social
En esta segunda edición, el primer premio del jurado ha sido para
l’Associació d’Amics de la Gent
Gran por el programa de acompañamiento emocional. El segundo
premio lo ha obtenido el Grup de
Teatre Imagina que trabaja para la
rehabilitación psicosocial de personas con enfermedades mentales. En la categoría online, los
votos a través de la web han otor-

COm estalviar 5.222 €

gado dos premios a l’Associació
Catalana de Fibrosi Quística por
dos proyectos de cooperación en
Nicaragua. Una de las novedades
ha sido el premio escogido por el
público, que ha recibido la PAH
de L’H. Los LH Avança, impulsados por los regidores no adscritos
Cristina Santón y Rafael Jiménez,
otorgan 1.200 euros a cada proyecto galardonado.

El carrer de Rafael Campalans, una de les primeres vies pedalables 30

En línia amb el que podria
proposar en el futur el Pacte
local sobre el canvi climàtic,
els equipaments municipals
Centre Cultural Metropolità
Tecla Sala i Centre Cultural
Bellvitge-Gornal han participat
durant tot el mes de juny en
una campanya d’estalvi d’aigua
i electricitat. En aquest cas, a
banda de conscienciar els seus
treballadors i usuaris sobre la
necessitat de canviar el model
de consum energètic, l’objectiu
també ha estat solidari: l’estalvi
aconseguit es destinarà a
ajudar famílies de la ciutat que
tenen dificultats per fer front a
les despeses energètiques de
casa seva.
En total, durant el juny aquests
dos equipaments han estalviat
5.222,45 euros, amb una
disminució mitjana del 16,77%
en el consum d’electricitat
i del 8,15% en el d’aigua.
Aquest estalvi també ha
implicat, segons els càlculs
dels organitzadors, que s’hagin
evitat les emissions de 10,58
tones de CO2 a l’atmosfera.

