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L’H actualitza
l’Agenda 21 Local
amb 20 noves
accions
analitzen l’evolució del municipi pel
que fa a població; clima; zones verdes; mobilitat; participació ciutadana
en processos de sostenibilitat; residus, energia, aigua, qualitat de l’aire i efecte hivernacle. “Simbolitzen
la radiografia mediambiental de la
ciutat i ens han de permetre veure
si anem en la direcció correcta”, ha
explicat Salmerón.
Paral·lelament, en aquest tercer
fòrum s’ha fet balanç de les línies
estratègiques desenvolupades a la
ciutat des de l’aplicació de l’A21.
En aquest sentit, el regidor delegat
de Sostenibilitat i Sensibilització
Mediambiental, Lluís Esteve, ha ex
pressat “el convenciment d’haver fet
una bona feina”. Dintre de les polítiques més rellevants engegades
fins ara s’han destacat: la gestió
integral del cicle de l’aigua; la no
va gestió de residus; l’impuls a les
energies renovables; l’inventari de
la fauna i la flora de L’H; els manuals
de bones pràctiques; el desenvolu
pament de plans de mobilitat sostenible i de la bicicleta; el programa
d’educació mediambiental, i el foment de la participació ciutadana,
entre d’altres. # r . s .
Més informació:
www.l-h.es/a21

Alfonso Salmerón i Lluís Esteve, a la cloenda del III Fòrum Mediambiental

L’H, pel seu esforç de reorde
nació de barris a través del
Pla Director de Mobilitat, ha

Premi
foto cedida pel ministeri de medi ambient

L’Agenda 21 Local, el ‘decàleg’
de les polítiques mediambientals de la ciutat, s’ha actualitzat
incorporant 20 noves accions
que se sumen a les 150 aprovades l’any 2003. Propostes com
crear un centre de recursos amm
bientals; posar en marxa un ser
e
vei de lloguer per a bicicletes
d
en els parcs; elaborar un estudi
i
sobre l’impacte de les ones eleca
t romagnètiques derivades de
m
certes línies elèctriques, o ins
b
taurar el Premi Ciutat de L’H
i
de Medi Ambient són algunes
e
de les iniciatives que ciutadans,
n
entitats i administració han cont
sensuat per anar avançant en la
a
ciutat sostenible.
l
L’aprovació d’aquestes accions
ha tingut lloc en el marc de la
cloenda del III Fòrum Mediambiental celebrada a La Farga. El regidor
de Medi Ambient i Sostenibilitat, Alfonso Salmerón, s’ha mostrat satisfet pel desenvolupament d’aquest
procés participatiu que es va iniciar
el mes de març i que ha implicat a
més de 500 persones.
El fòrum s’ha tancat també amb
l’aprovació d’un sistema d’indicadors
per avaluar i quantificar el grau de sostenibilitat de la ciutat. Es tracta de
43 índex repartits en 10 grups que
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gabriel cazado

S’aproven 43 indicadors del grau de
sostenibilitat de la ciutat

estat reconegut amb un dels
premis Ciut at Sostenible
2006 lliurats per la Fundació
Fòrum Ambiental i el Saló Eco
med a la seu del Ministeri de
Medi Ambient. A la imatge,
la ministra Cristina Narbona
fa entrega del guardó a la pri
mera tinenta d’alcalde, Núria
Marín.

