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Potenciar a la ciutat l’ús de les
energies alternatives i renovables
Aquest és l’objectiu de l’Oficina del Canvi Climàtic, que agrupa diverses àrees municipals
Amb la fita de reduir
un 20% les emissions
contaminants fins a
l’any 2020, l’Ajuntament
ha constituït l’Oficina
Municipal del Canvi
Climàtic, encarregada
de coordinar actuacions

També s’ha presentat
el Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible,
que inclou prop de
30 accions concretes
que han de millorar
l’eficiència energètica

L’Oficina del Canvi Climàtic ha

les emissions de CO2 d’aquí a
l’any 2020 i, al mateix temps,
a
incrementar l’eficiència energèm
tica a la ciutat.
b
L’Oficina és l’òrgan que coor
i
dinarà les polítiques relaciona
e
des amb el medi ambient i vet
n
llarà pel compliment del futur
t
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. Amb la vista posada a
l’any 2020, el govern municipal vol
disminuir les emissions de diòxid de
carboni a l’atmosfera fomentant un
canvi d’hàbits i de consum energètic. També coordinarà les àrees de
l’Ajuntament per tal de fer un major
ús de les energies renovables.
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de desenvolupar polítiques mee
diambientals que permetin asd
solir l’objectiu de reduir un 20%
i

Alfonso Salmerón i Núria Marín han �������������������������������
constituït���������������������
l’Oficina Municipal ����
del ������
Canvi ��������
Climàtic

L’alcaldessa, Núria Marín, ha in
dicat que aquesta serà una eina cab
dal per aconseguir l’objectiu d’arribar
al 2020 amb un 20% menys de
contaminació. Per això, ha dit que “és
imprescindible que diverses àrees
municipals treballin conjuntament
per aconseguir aquest objectiu”.

Sostenibilitat, Alfonso Salmerón, ha
indicat que aquestes accions permetran dur a terme un canvi de model
econòmic i productiu basat en l’ús
de les energies netes. Salmerón
ha declarat que “es demostra així
el compromís de la ciutat amb el
medi ambient i l’aposta per un nou

Durant l’acte de constitució de
l’Oficina Municipal del Canvi Climàtic s’ha presentat el Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible, que inclou prop
de 30 accions concretes que han de
millorar l’eficiència energètica de la
ciutat abans de 2020.
El regidor de Medi Ambient i

model econòmic i productiu més
sostenible”.
El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible s’aplicarà en àmbits diversos,
com ara les dependències munici
pals, l’enllumenat públic, els semàfors, la gestió de residus, el cicle
de l’aigua, la mobilitat urbana o el
planejament urbà. El pla recull 29
mesures, com la instal·lació de plaques fotovoltaiques, el foment de
l’ús de la bicicleta o la renovació de
les calderes domèstiques. Ignasi Fontanals, responsable de l’empresa Enginyeria Pàmies, encarregada de re
dactar el pla de mesures, ha posat
l’èmfasi en “la necessitat de treballar
en l’àmbit de l’Administració i en el
domèstic” per reduir les emissions
contaminants i fomentar l’ús racional
de l’energia. # redacció

L’Agenda 21 escolar presenta
idees contra el canvi climàtic
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Alumnes dels instituts Mercè
Rodoreda, Apel · les Mestres,
Santa Eulàlia i Eduard Fontserè i
de les escoles de primària Joan
Maragall i Joaquim Ruyra, han
presentat treballs contra el canvi climàtic en l’acte de cloenda
del VI Fòrum Mediambiental
de L’H.
Algunes de les idees han

causat impacte: Carlos Rodríguez,
Elena Briegas i Marc Sala han conclòs en el seu estudi que si tots els
ciutadans de Barcelona es fessin el
suc de taronja amb espremedors
manuals es produiria un estalvi de
0,4 milions de quilowatts d’energia elèctrica a l’any. Pau Blanch ha
proposat que es recicli i es tracti la
tinta del calamar per utilitzar-la per

escriure. També s’han presentat
idees sobre alimentació i per evitar
la desforestació.
A la sessió hi han participat l’alcaldessa, Núria Marín; el tinent d’al
calde d’Educació, Lluís Esteve, i el
regidor de Medi Ambient i Sosteni
bilitat, Alfonso Salmerón, que ha
valorat molt positivament les propos
tes dels escolars. # marga solé
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En l’acte de cloenda del VI Fòrum Mediambiental de L’H

Els alumnes han omplert el Saló de Plens

