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Gavà explica la seva aposta per l’Economia Circular a
la Red Española de Ciudades por el Clima
L’alcaldessa participa a la jornada celebrada ahir a Riba Roja del Túria i
ratifica el compromís amb un model social i econòmic més sostenible
L’Ajuntament de Gavà fa un pas més en el seu compromís per un desenvolupament
sostenible i la protecció del clima. L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez ha participat
avui a les jornades “Economia Circular. París 2030. Clau en la Sostenibilitat Local”
organitzades per l’Ajuntament de Riba Roja del Túria; la Red Española de Ciudades por
el Clima, organisme del qual Sánchez n’és la vicepresidenta segona; i la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies.
L’acte ha comptat entre d’altres amb la presència de l’alcalde de Riba-Roja, Robert
Raga, l’alcalde de Sevilla i president de la Red Española de Ciudades por el Clima,
l’alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués i l’alcalde de Vedra, Carlos Martínez, entre
altres.
La jornada ha servit per posar en comú i donar difusió a totes aquelles iniciatives i
projectes que les administracions i entitats públiques porten a terme en el seu àmbit
d’actuació per reduir l’impacte sobre el medi ambient i com reutilitzar els recursos
naturals que es fan servir en el teixit empresarial i econòmic.
En aquest sentit, l’alcalde de Sevilla i president de Red Española de Ciudades por el
Clima, Juan Espadas, ha convidat als municipis presents a liderar el canvi de model
social i econòmic de la mà de l’economia circular. Es preveu que aquest nou model
generi 400.000 llocs de treball a Europa, 52.000 d’ells a Espanya.
Els participants a les jornades han mostrat el seu rebuig a la decisió del president dels
EEUU, Donald Trump de deixar de banda els acords de Paris. Una decisió, segons els
presents, interessada i equivocada que, a més, no té en compte les potencialitats del
creixement de la pròpia economia verda americana.
Un altre punt a destacar d’aquesta trobada ha estat la importància de sumar esforços
entre les diferents administracions i el treball dels municipis implicats en la definició i
desenvolupament de diferents plans per reduir el consum energètic i les emissions de
CO2 mitjançant una mobilitat sostenible, d’innovació i pràctiques relacionades amb
l’economia circular. Mesures totes elles que suposen una millora de la qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes.

Actualment són més de 70 els municipis adherits a la Declaració de Sevilla per
l’Economia Circular aprovada al març passat, entre els quals es troba Gavà. Les accions
a desenvolupar tenen per objectiu desenvolupar un nou paradigma de model econòmic
que tanqui el cercle del disseny, la producció, el consum i la gestió de residus. La
finalitat última seria crear una Europa ecològica, circular i competitiva.
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez ha explicat que “aquest nou model afavoreix el
valor dels productes i materials i que es mantinguin durant un major temps.
Aquest fet afavorirà que els residus i l’ús dels recursos es redueixi al mínim, i que
es conservin dins l’economia quan el producte ha arribat al final de la seva vida
útil. La finalitat és tornar-los a utilitzar repetidament i seguir creant valor”.
Compromís de les ciutats participants a la Jornada d’Economia Circular
Les ciutats que han estat presentats a la jornada es comprometen a tot un seguit
d’accions a desenvolupar. En aquest sentit, Gavà ja està treballant en moltes de les
iniciatives a dur a terme.
1. Promoure un model de desenvolupament urbà sostenible, inclusiu i resilient. Apartat
on Gavà ja treballa des de diferents vessants:
- Amb la signatura, dijous, d’un conveni amb la Fundació Cetaqua i amb Aigües de
Barcelona per posar en marxa el Pla d’Acció d’Economia Circular. Estudi per al
desenvolupament i aplicació de la metodologia d’Economia Circular a Gavà.
- Elaboració del Pla d’Adaptació al canvi climàtic que és previst que finalitzi el
proper mes de novembre.
- Projecte de Dunes híbrides
- Actuació local per a la millora de la resiliència de les platges de Gavà enfront de la
regressió litoral.
2- Impulsar i recolzar la crida “Ciutats per una Economia Circular” que va realitzar
París el 2015.
3- Remarcar el paper dels governs locals en les accions de foment i desenvolupament
d’una economia circular.
4- Incrementar els esforços per reduir els impactes ambientals, climàtics i sobre la salut
de les persones. En aquest sentit Gavà ha avançat en la seva execució a través de:
- Pacte d’alcaldes i elaboració i execució del PAES. Actualment s’ha assolit una
reducció dels Gasos d’Efecte Hivernacle en un 31% .
- Signatura del nou Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia i el clima on l’objectiu
és reduir les emissions de CO2 en un 40% fins a l’any 2030
- Implantació d’electrolineres a Gavà
- Pla de renovació de la flota per disminuir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i
contaminants
- Nova cobertura fotovoltaica a l’Ajuntament que produirà el 5% de l’energia
consumida i un estalvi de 16,4 tones CO2.
5- Desenvolupar estratègies locals a favor de l’economia circular que afavoreixin
l’abocament zero, el reciclatge, foment de la compra pública de productes verds… Gavà
està treballant ja en aquests àmbits mitjançant:

- Nou model de recollida de residus
- Execució del Pla Director de l’Autocompostatge Municipal de Matèria Orgànica
- Recollida Selectiva de l’oli domèstic a les escoles
- Prevenció de residus amb la celebració dels Mercats de Segona Mà.
6- Millora de la conscienciació, sensibilització i participació dels veïns i veïnes en les
accions locals d’impuls d’una economia circular a través de:
- Xarxa d’Escoles Verdes a Gavà per coordinar accions d’educació ambiental,
intercanvi d’experiències i recursos entre els centres escolars. Actualment 7 centres
formen part de la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Gavà adherits enguany a la Xarxa
d’Escoles Sostenibles de Catalunya.

