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Gavà reafirma el compromís amb la lluita contra el
canvi climàtic amb la seva adhesió a la Declaració de
Barcelona
La declaració, aprovada a la Conferència Anual Internacional de
l’Aliança del Clima, inclou alguns dels compromisos ja assumits per Gavà
per contribuir a la reducció dels gasos d’efecte hivernacle
Gavà ha reafirmat la seva intenció de reduir les seves emissions almenys un 10% cada
cinc anys amb la seva adhesió a la Declaració de Barcelona de l’Aliança del Clima.
El document ha estat aprovat a la Conferència Anual Internacional de l’Aliança del
Clima celebrada a la capital catalana, que aquesta setmana ha reunit representants de
governs locals i regionals i d’organitzacions civils d’arreu d’Europa que lluiten contra el
canvi climàtic, entre ells la tinenta d’alcalde de Ciutat i Territori de l’Ajuntament de
Gavà, Rosa Fernández.
Sota el lema “Connectant ciutats. Solucions locals per a desafiaments globals”, la
conferència, organitzada amb el suport la Diputació de Barcelona Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat, de la qual Gavà en forma part, ha permès compartir
experiències sobre polítiques d'acció climàtica i assoliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible per fer de les ciutats uns espais més sostenibles i
resilients.
La Declaració de Barcelona corrobora alguns dels compromisos ja assumits per Gavà
per lluitar contra el canvi climàtic. Com ara la reducció dels gasos d’efecte hivernacle

un 20% l’any 2020 i un 40% l’any 2030. També incorpora molts dels acords ja subscrits
pel govern municipal quant a l’assumpció de la Declaració de París, a compartir els
progressos a través d’un procés transparent i a involucrar la ciutadania a través
d’accions d’informació i sensibilització en la transformació necessària per a una societat
més sostenible.
Gavà té un llarg recorregut en el desenvolupament de polítiques de sostenibilitat i
protecció del medi ambient. A més de formar part de la Xarxa de Ciutats i Pobles de la
Sostenibilitat, també és membre de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima des de
novembre de 2015, de la qual l’alcaldessa Raquel Sánchez n’és vicepresidenta segona.
Gavà és així un exemple de què el món local ja està complint amb la part que li
correspon en la lluita contra el canvi climàtic, tal com remarca la mateixa declaració. És
per això que en el document es fa una crida a la Unió Europea i als governs nacionals i
internacionals perquè aprofitin l’experiència de les ciutats per avançar en els mateixos
compromisos.
La signatura de la Declaració de Barcelona es produeix dos mesos abans de la Cimera
del Clima de Katowice, on l’Aliança del Clima vol portar els compromisos assumits.

