Nota de premsa
Terrassa, 30 de maig de 2014

L’Ajuntament de Terrassa s’adhereix a l’Acord
per un salt endavant del Pacte dels Alcaldes i
Alcaldesses i per una energia sostenible local
El Ple va aprovar ahir l’adhesió de l’acord, que aposta per reduir un 40% el CO2

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar a la sessió ordinària celebrada ahir
l’adhesió de la ciutat de Terrassa a l’Acord per un salt endavant del Pacte dels
Alcaldes i Alcaldesses i per una Energia sostenible local, promogut per la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Aquest acord té per objectiu reforçar el
compromís respecte a la lluita contra el canvi climàtic i el compliment dels objectius
de reducció de les emissions de CO2 per l’any 2020. El mateix acord de Ple inclou
també l’adhesió a la Declaració de Vilanova i la Geltrú per l’adaptació als efectes del
canvi climàtic en el territori i el litoral. Ambdós documents són fruit de la 14a
Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat, que es va
celebrar el passat 18 de març a la capital del Garraf, amb la participació de la
regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero.
L’Acord proposa reduir les emissions un 40%, un objectiu molt més ambiciós que el
Pacte original, que fixa aquest percentatge en el 20%. Fins ara, els principals
esforços dels ens locals s’han dirigit cap als consums de les instal·lacions i
equipaments municipals, però el repte per a avançar cap un ús més equitatiu dels
recursos és centrar esforços en el consum domèstic i el transport privat.
Terrassa, com a membre de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,
considera adient adherir-se a l’Acord per tal de donar el màxim suport al compromís
local envers la lluita contra el canvi climàtic i aconseguir els objectius de reducció
d’emissions per l’any 2020. De fet, l’Ajuntament de Terrassa té un compromís ferm i
demostrat sobre els objectius de la reducció d’emissions establerta en el Pacte
d’Alcaldes i Alcaldesses, palès en el seu Pla d’Acció d’Energia Sostenible i el Pla
Municipal d’Estalvi I Eficiència Energètica, que han donat fins ara bons resultats, i
reflectit també en un seguit d’accions permanents encaminades a assolir els
objectius plantejats.
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Per la seva banda, la Declaració de Vilanova i la Geltrú per l’adaptació als efectes
del canvi climàtic en el territori i el litoral se centra en el treball conjunt dels municipis
per a fixar una estratègia d’adaptació sobre els possibles efectes que pot tenir el
canvi climàtic en el litoral i l’ambient marí. Entre les línies d’actuació que es recullen
en aquesta declaració destaquen la promoció de la protecció integral de l’espai marí,
la prevenció de l’impacte del canvi climàtic sobre els ecosistemes i els sistemes
urbans, la gestió sostenible i eficient del cicle de l’aigua i la implementació de
programes específics perquè la influència del canvi no recaigui sobre la població
més vulnerable.
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