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Núria Marín signa el Pacte
d’Alcaldes pel clima
Des de Brussel·les l’alcaldessa considera que cal treballar contra el canvi climàtic des de l’àmbit local
El Pacte d’Alcaldes
està promogut per
la Comissió Europea
com a mecanisme de
participació contra
l’escalfament de la Terra
amb la implicació dels
governs locals
L’alcaldessa, Núria Marín, ha

va viatjar acompanyada pel re
gidor de Medi Ambient, Alfonso
a
Salmerón. La signatura compor
m
ta el compromís d’aconseguir
b
els objec tius comunitaris de
i
reducció de C02 al municipi mit
e
jançant actuacions d’eficiència
n
energètica i relacionades amb
t
les fonts d’energia renovables.
“Hem volgut ser presents
en aquest dia tan impor tant on,
per primera vegada, més de 130
alcaldes i alcaldesses d’arreu d’Eu
ropa ens hem compromès de forma
efectiva a treballar des de l’àmbit
local en un problema global com
és el canvi climàtic”, ha manifestat
Núria Marín.
L’Hospitalet ha demostrat la seva
voluntat d’avançar cap a l’establiment
de polítiques eficaces per reduir la
contaminació que ocasiona l’escalfa
ment global de l’atmosfera. “Com a
ciutat fa molts anys que treballem
en el tema del medi ambient. Vam
ser pioners a crear una ordenança
d’energia solar i tots els edificis de
nova creació han d’instal·lar aquesta
energia alternativa”, ha recordat l’al
caldessa.
La ciutat també ha fet moltes
campanyes als barris per l’estalvi d’ai
gua i aprofita l’aigua freàtica per al
reg i la neteja dels carrers. ”Pensem
que ara és el moment de treballar
contra el canvi climàtic, que malgrat
ser un tema global, des de les ciu
tats i els pobles tenim la voluntat de
combatre per evitar-lo en la mesura
del possible”, ha afegit Núria Marín.
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firmat a la seu del Parlament
e
Europeu a Brussel·les el Pacte
d
d’Alcaldes pel canvi climàtic on
i

L’alcaldessa, Núria Marín, durant l’acte de signatura al Parlament Europeu

L’H ha estat pionera a
impulsar polítiques per
afavorir el medi ambient

signatura. Al mateix temps, hauran
de mobilitzar la societat civil perquè
par ticipi en el desenvolupament
del Pla d’acció i organitzar jornades
dedicades a l’energia o al pac te
entre ciutats, en cooperació amb la
Comissió Europea.
Així mateix, els alcaldes, amb la
seva signatura, donen suport a l’in
tercanvi d’experiències entre els mu

gabriel cazado

Les plaques solars milloren l’eficiència energètica

i millores en serveis que en con
sumeixen molta, com és el cas del
transport públic o l’enllumenat urbà.
Aquesta conscienciació ha d’anar
dirigida especialment als infants,
perquè son un públic important dels
projectes d’estalvi d’energia i d’us
d’energies renovables que transme
tran les lliçons apreses també fora
de l’escola. # marga solé

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet va aprovar el 28 d’octubre
del 2008 per unanimitat adherir-se al Pacte d’Alcaldes contra el
canvi climàtic. Aquesta signatura s’ha materialitzat a Brussel·les,
en un acte organitzat per la
direcció d’Energia i Transport
de la Unió Europea, com a forma de reconeixement del compromís dels municipis contra el
canvi climàtic.
El Pacte d’Alcaldes pretén anar més enllà dels objectius fixats
pels caps d’estat europeus i amb la plena implicació dels governs
locals. En concret, es pretén assolir l’objectiu del triple 20, és a
dir, reduir un 20% les emissions dels gasos amb efecte hivernacle
(GEH) mitjançant una millora del 20% en l’eficiència energètica
i un increment del 20% en l’ús d’energies renovables.
D’altra banda, els alcaldes i les alcaldesses sol·liciten que la
Comissió Europea i les administracions nacionals estableixin programes de cooperació i estructures de suport que els ajudin a
implementar els plans d’acció per a l’energia sostenible de manera coherent amb els principis, normes i modalitats ja acordats
i els que es puguin decidir en un futur a escala mundial, dins de
la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic
(CMNUCC). Al mateix temps, els primers mandataris municipals
encoratgen altres governs locals i regionals a afegir-se a la iniciativa del Pacte.

L’apunt

n Oficina pel Canvi Climàtic
L’Hospitalet també crearà en breu
l’Oficina pel Canvi Climàtic, presidida
per l’alcaldessa i on seran presents
totes les àrees de gestió municipal,
cadascuna de les quals haurà de tre
ballar pensant en tot moment en el
medi ambient.
La signatura del Pacte compro
met els alcaldes i les alcaldesses a
preparar un inventari de les emissions
del seu municipi que pugui servir
de referència com a fonament del
Pla d’acció per a l’energia sostenible
i lliurar-lo durant l’any següent a la

nicipis i a la utilització d’un logotip
exclusiu per al projecte d’una Europa
amb energies sostenibles.
Atès que les activitats de cons
cienciació són importants perquè
la comunitat s’hi impliqui i hi doni
suport, entre les mesures que hau
ran d’implementar els governs locals
hi ha la introducció de programes
d’estalvi d’energia als edificis públics,

