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S'engeguen els preparatius de la Setmana Verda 2004

Dilluns 12 de gener de 2004
La Regidoria de Medi Ambient ha convocat demà dimarts 13 de gener, a les 19.30h
a Ca l'Alberola, la 20a sessió del Fòrum Ambiental. En aquesta ocasió, l'ordre del
dia compta de dos punts: els preparatius de la Setmana Verda 2004 i l'Ordenança
Municipal d'instal·lacions de radiocomunicació i noves implantacions. Un dels
principals objectius de la sessió és valorar com ha funcionat fins ara la Setmana
Verda i començar a dibuixar quina línia s'hauria de seguir per tal d'equiparar el bon
funcionament que aquesta iniciativa té a les escoles, amb l'acceptació per part de la
població general. "Volem ampliar la Setmana Verda amb altres activitats, com
teràpies natural de salut o una espècia de fira comercial perquè aquests temes
siguin un punt d'atracció més gran”, ha explicat el regidor del Fòrum Ambiental,
Francesc Deu... En base a aquesta necessitat d'ampliar la Setmana Verda, des de
l'Ajuntament es planteja la necessitat d'obrir fronteres i portar les activitats
organitzades fora d'espais tancats, per tal d'arribar al màxim nombre de persones
possible. "La setmana verda hauria de sortir al carrer. Un tema de
sensibilització que es fa un lloc tancat, la gent que hi va ja ho està de
sensibilitzada i s'arriba a un públic que ja coneix la problemàtica. Volem oferir
alguna cosa més", ha afegit Deu. La data per a la Setmana Verda 204 encara no
està concretada. La intenció és fer-la, novament a la primavera però, en qualsevol, la
idea és organitzar-la abans de la tardor, com s'ha fet al 2003. Al Fòrum Ambiental
també es discutirà entorn l'ordenança municipal d'instal·lacions de
radiocomunicació i noves implantacions. Un text aprovat pel consistori que
estableix que les antenes de telefonia s'han de col·locar obligatòriament en edificis
municipals. "De vegades aquesta normativa no respon a les necessitats de les
empreses", ha explicat Deu, i l'objectiu del Fòrum Ambiental és parlar-ne per
intentar combinar les intencions de les dues parts: Ajuntament i empresa.
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