Contaminem, doncs posem mesures
El clima mundial ha evolucionat sempre de manera natural, però proves
convincents obtingudes arreu del món revelen que en l’actualitat hi ha en marxa
un nou tipus de canvi climàtic que posa en perill la composició, la capacitat de
recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el desenvolupament
econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat.
El canvi ens afecta a tots. L’impacte potencial és enorme, amb prediccions de
falta d’aigua potable, grans canvis en les condicions per a la producció d’aliments
i uns augments en els índexs de mortalitat com a causa de les inundacions,
tempestes i onades de calor. Per tant, el canvi climàtic no és un fenomen
únicament ambiental sinó de profundes conseqüències econòmiques i socials.
Aquest canvi climàtic està influenciat majoritàriament per l’increment de les
emissions de GEH (Gasos amb Efecte Hivernacle).
Com a Ajuntament, mitjançant les nostres instal·lacions, edificis, vehicles...
participem de manera activa en l’emissió de GEH. Algunes d’aquestes emissions
les fem directament o indirectament, ja sigui amb la crema de combustibles
fòssils en instal·lacions fixes, amb el consum de carburants en els vehicles propis
titularitat de l’Ajuntament o dels serveis concessionats, en la fuga de gasos
fluorats en els sistemes de refrigeració i climatització... Per tant, l’Ajuntament de
Mollet del Vallès és actor actiu del canvi climàtic. Per exemple, els seus vehicles
de titularitat directa consumeixen més de 20.000 litres de carburant l’any que
equivalen a 52 tones de CO2.
Per aquestes raons, i donat que Mollet del Vallès és un referent mediambiental
a nivell europeu des de que l’any 2015 ens van atorgar el premi European Green
Leaf, com a Partit Demòcrata de Mollet del Vallès proposarem en el proper Ple
una moció perquè l’Ajuntament determini i calculi la seva petjada de carboni. Al
mateix temps, demanarem que la doni d’alta al registre que a tal efecte té el
Ministerio de Medio Ambiente i proposarem mesures per a reduir-la.

