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L’Ajuntament de Gavà subscriu la Declaració de
Sevilla, una crida internacional per avançar cap a
l’economia circular
En el marc de la jornada “Economia Circular. El compromís de les
ciutats” que s’ha celebrat avui a la capital andalusa
L’Ajuntament de Gavà ha signat la Declaració de Sevilla, un document subscrit per una
cinquantena de ciutats espanyoles i europees per avançar cap a l’economia circular.
L’adhesió de Gavà a aquesta crida per un nou model de desenvolupament més
sostenible ha tingut lloc en el decurs de la jornada “Economia circular. El compromís
de les ciutats”, organitzada per la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), l’Ajuntament de Sevilla i ECOEMBES. La tinenta d’alcalde de Ciutat i
Territori, Rosa M. Fernández, ha estat l’encarregada de subscriure la declaració que
passarà a aprovació del Ple Municipal.
Els compromisos
A la Declaració de Sevilla, administracions públiques espanyoles i europees es
comprometen a impulsar el desenvolupament sostenible de les ciutats en el marc del
nou model social, mediambiental i econòmic que representa l’economia circular, basada
en la reutilització i reciclatge dels materials i residus per crear noves matèries primeres.
Es posa així de manifest l’important paper que tenen els governs locals com a
administracions més pròximes i que millor poden prevenir els impactes mediambientals
en col·laboració amb la ciutadania.

Les ciutats signants també es comprometen a augmentar la demanda d’activitats
socioeconòmiques que generin béns i serveis mediambientals, cosa que es traduirà en
ocupació verda i social de més qualitat i de valor afegit; així com a incrementar els
esforços per reduir els impactes ambientals, climàtics i sobre la salut que ocasionen
l’actual model lineal, i a desenvolupar estratègies que afavoreixin la reducció dels
residus, el reciclatge i el foment de la compra pública de productes verds.
Altres compromisos que recull la Declaració de Sevilla són: fomentar la cooperació
entre administracions, involucrar la comunitat científica en la investigació i
desenvolupament de programes d’economia circular, millorar la sensibilització i
participació de la ciutadania en l’impuls d’aquest nou model de desenvolupament, i
potenciar la col·laboració público privada.
L'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha valorat molt positivament la signatura
d'aquesta Declaració i ha remarcat que “el compromís de Gavà amb les polítiques de
sostenibilitat urbana i territorial és cada vegada més ferm, i avui fem un nou pas
endavant”. L'alcaldessa ha afegit que “el model de ciutat que propugnem encaixa
perfectament amb els objectius locals i globals de la Red Española de Ciudades por
el Clima, i ara intensificarem les estratègies vinculades a fomentar l'economia
circular i el pla d'accions per combatre el canvi climàtic i millorar l'eficiència
energètica”.
Nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i l'Energia
La jornada sobre economia circular ha estat precedida del consell de govern de la Red
Española de Ciudades por el Clima, la secció de la FEMP formada pels governs locals
que estan integrant en les seves polítiques la protecció del clima i de la qual l’alcaldessa
de Gavà, Raquel Sánchez, és la vicepresidenta-segona.
En aquesta sessió d’ahir es va tractar la situació i perspectives del nou Pacte d’Alcaldes
pel Clima i l’Energia, que des de novembre de 2015 agrupa autoritats locals i regionals
amb el compromís voluntari d’aplicar en els seus territoris els objectius climàtics i
energètics de la Unió Europea: reduir les emissions de CO2 almenys en un 40% d’aquí a

l’any 2030 i adoptar un enfocament integral per atenuar el canvi climàtic i adaptar-se als
seus efectes. Aquest acord suposa una evolució del Pacte d'Alcaldes engegat el 2009 a
iniciativa de la Unió Europea.
La tinenta d'alcalde de Ciutat i Territori, Rosa M. Fernández, ha recordat que Gavà és
signant d'aquest acord inicial, i ha avançat que “des de l'Ajuntament ja estem
treballant per actualitzar les accions encaminades a assolir els nous objectius del
Pacte pel Clima i l'Energia, i pròximament presentarem un pla més ambiciós en
matèria d'estalvi i eficiència energètica, energies renovables i mitigació del canvi
climàtic”.

