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medi ambient ||| incrementar la sostenibilitat

Es crea l’Oficina del Canvi
Climàtic per coordinar actuacions
S’encarregarà d’aplicar i de fer el seguiment de les accions previstes en el Pacte d’alcaldes
L’Ajuntament ha
decidit dotar-se d’un
nou instrument per
coordinar les polítiques
que han de combatre
el canvi climàtic i
que han de sorgir
del Pacte d’alcaldes

L’Ajuntament va aprovar
per unanimitat d’adherirse al Pacte d’alcaldes en

L’apunt

L’Oficina Municipal del Canvi

l’Energia Sostenible (PAES), previst en el Pacte d’Alcaldes.
m
Aquest pacte, al qual s’ha adu
herit L’Hospitalet, parteix del
n
fet que la crisi climàtica és un
i
problema global que requereix
c
solucions locals. Un dels comi
promisos més destacables és
p
aconseguir la reducció de les
a
emissions de CO 2 en un 20%
l
abans de l’any 2020, incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguir que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
L’Oficina Municipal del Canvi Climàtic estarà presidida per l’alcaldessa, Núria Marín, i tindrà com a vicepresident al regidor delegat de
Medi Ambient i Sostenibilitat, Alfonso Salmerón. Serà una oficina de

gabriel cazado

p
Climàtic és una nova eina creada
l
per coordinar el Pla d’Acció per a
e

Les plaques fototèrmiques del Poliesportiu de Sanfeliu afavoreixen la sostenibilitat

coordinació que posarà en comú
les tasques que s’han de desenvo
lupar des de diferents àrees. Perquè, segons ha declarat Alfonso
Salmerón, “la lluita contra el canvi
climàtic no és una feina que s’hagi

de fer només des de l’Àrea de Medi
Ambient”. Per això a l’Oficina també
hi seran presents fins a 27 persones
més, entre polítics i tècnics, representants de totes les àrees de gestió municipal.

La primera tasca, ha anunciat Alfonso Salmerón, és coordinar la feina per elaborar el pla d’acció contra
el canvi climàtic, que caldrà aprovar en el Ple abans d’acabar l’any.
# pilar gonzalo

el Ple del 28 d’octubre de
2008, i l’alcaldessa, Núria Marín, el va signar a
Brussel·les el passat 10
de febrer, coincidint amb
la Setmana Europea de
l’Energia Sostenible.
Tots els ajuntaments
signants s’han de posar
a treballar per aconseguir reduir en un 20% les
emissions de CO 2 abans
del 2020. Per aconseguir
aquest objectiu, han de
desenvolupar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).
Les tasques de l’Oficina
Municipal del Canvi Climàtic, que coordinarà el Pla,
són col·laborar en la seva
elaboració i garantir-ne
el compliment; coordinar
el conjunt de polítiques
que s’aprovin per la seva
execució, i orientar l’actua
ció de les diverses àrees
municipals en temes de
medi ambient vinculats al
compliment del PAES.

Afavorir la mobilitat per tenir
una millor qualitat de l’aire
Un ambient millor per a les
nostres ciutats, aquest és el le
ma de la Setmana de la Mobili
tat Sostenible que se celebrarà
del 22 al 29 de setembre. “Es
tracta de vincular la mobilitat
amb la qualitat de l’aire que respirem”, diu el regidor de Medi
Ambient i Sostenibilitat, Alfonso
Salmerón, que afegeix: “si afavorim la utilització del transport
p
públic en detriment del cotxe
ú
particular farem que millori la
b
qualitat de l’aire, això redundarà
l
en el medi ambient, i en definii
tiva, en la nostra salut”.
c
Les activitats organitzades
en el marc de la Setmana s’han
treballat en el Consell de la Soste
nibilitat. N’hi ha algunes que es poden considerar ‘clàssiques’, com la
pedalada pels municipis del Baix
Llobregat (sortirà del parc de la Marquesa a les 10h del diumenge 27),
el ‘biciesmorza’ (de 7.45 a 9.15h del

t
r
a
n
s
p
o
r
t

dia 22), que consisteix a donar esmorzar, productes i informació de la
Setmana de la Mobilitat als ciclistes
que passin pel carril bici de la rambla de la Marina i de la Granvia.
Altres ac tivitats són novetat,
com ara la cursa del transport públic
(dia 25 a les 18.30h), organitzada
per l’Associació per a la Promoció
del Transport Públic. L’objectiu, amb
un caràcter didàctic, és demostrar
que el transport públic és més eficaç. Diferents grups de persones
sortiran d’un seguit de punts de la
ciutat amb una destinació comuna:
la plaça de l’Ajuntament. Per arribarhi, alguns aniran en cotxe, altres en
metro, altres en autobús i altres en
bicicleta. Els que hi vagin en cotxe, a
més, l’han de deixar ben aparcat.
Fins al dia 24 també es podrà visitar l’exposició de la Fundació Terra
Espai bici interactiu, a la rambla de
la Marina, entre el carrer de Provença i l’avinguda del Carrilet.

La setmana s’obre amb una conferència a càrrec de Ricard Riol, president de la Plataforma del Transport Públic, que parlarà de Mobilitat
i canvi climàtic, des de la visió d’un
hospitalenc.
L’últim dia es farà una taula rodona sobre mobilitat, que s’emmarca
en un moment en què l’Àrea de Mobilitat i Cooperació ha d’endegar el
nou Pla de Mobilitat Urbana de L’H.
Més enllà de les activitats convocades, la Setmana de la Mobilitat ha
de servir per conscienciar la ciutadania de que, a títol individual, també
podem contribuir a fer una ciutat
més sostenible i, per tant, protegir
la qualitat de l’aire, si utilitzem més
el transport públic en detriment del
cotxe. Perquè decidir com ens movem també ajuda en la lluita contra
el canvi climàtic. # p. g .
Per consultar el programa:
www.l-h.es/webs/mediambient
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Fil conductor de les activitats convocades del 22 al 29 de setembre

La Setmana de la Mobilitat busca sensibilitzar el ciutadà

