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Es presenta el Pla d'Acció Ambiental

Dimecres 24 de març de 2004
Ahir dimarts, 23 de març, es va celebrar la 21ena edició del Fòrum Ambiental a Ca
l'Alberola. Una sessió que va servir per presentar el nou Pla d'Acció Ambiental pels
propers quatre anys, i que s'inclou dins el Pla d'Acció Municipal d'aquesta
legislatura (2004-2007). El Pla d'Acció Ambiental consta de 12 línies de treball que
tenen l'origen en l'Auditoria Ambiental Municipal. Aquestes línies d'actuació se
centren en els següents temes: aigua, espais fluvials, salut i riscos ambientals,
transport i mobilitat, energia, residus, contaminació acústica, contaminació
atmosfèrica, natura i biodiversitat, administració sostenible, manteniment dels
espais públics i educació i sensibilització. El Pla d'Acció Ambiental s'ha revisat de
cara a la present legislatura, bàsicament s'han suprimit accions que ja han estat
executades o que han perdut validesa, i s'ha mantingut les accions que formen part
de la tasca constant de l'Oficina 21 i les noves propostes. La sessió del Fòrum
Ambiental d'ahir al vespre va ser molt interactiu perquè els assistents disposaven
des de feia dies, del Pla d'Acció i d'una enquesta, per prioritzar les línies d'actuació i
per proposar accions noves. Entre les intervencions que van fer els assistents,
destaquen les referents a l'estalvi d'aigua, a la senyalització i les anàlisis de les fonts
naturals, als residus comercials, a la recollida selectiva, a la custòdia del territori, i
als indicadors de sostenibilitat Pel que fa a línia de treball de l'educació i la
sensibilització, es va explicar que s'ha dotat de contingut, i que es treballarà en el
foment de temes ambientals diversos, entre tots els actors socials. També es va
apuntar ahir, que en els propers quatre anys, es treballarà per fer de l'administració,
una administració sostenible. El regidor del Fòrum Ambiental, Francesc Deu, va
apuntar que "cal canviar les actituds personals. S'ha de sensibilitzar, educar i
fomentar polítiques medi ambientals entre els ciutadans i també a nivell
institucional". Digues la teva sobre el Pla d'Acció Ambiental

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

