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LA PROTECCIO DEL CLIMA DES DE LES CIUTATS

Cada vegada hi ha més pobles i ciutats que apliquen polítiques i programes per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la contaminació
atmosfèrica, per millorar així la qualitat de vida dels seus habitants.

        Suport a les energies renovables
       Els teulats de les oficines municipals, les escoles, els poliesportius i d’altres instal·lacions públiques comencen a omplir-se de panells
solars... Les autoritats locals poden utilitzar energies netes (sol, vent, aigua, biomassa, geotèrmica) per cobrir part del seu propi consum. En
algunes ciutats els ajuntaments estan aprovant “Ordenances solars” per promoure l’ús d’energies renovables als habitatges del municipi.

        Noves vies per a la mobilitat neta
        Gràcies als carrils bici, moure’s per la ciutat en bicicleta resulta més agradable i segur. Una xarxa adequada d’itineraris contribueix a
promoure l’ús de la bicicleta en les àrees urbanes.

        Els vianants primer
       Caminar és la fórmula no contaminant més saludable de moure’s per la ciutat. Els passeigs per a vianants, els passos de vianants o les
zones de velocitat limitada per als cotxes contribueixen a fer que els desplaçaments siguin més segurs i agradables.
     .
        Organització dels usos del sòl
        En els barris que compten amb una barreja adequada d’habitatges, centres de treball i serveis públics, les necessitats de transport
disminueixen. Els ajuntaments poden facilitar aquest desitjable equilibri a través de les polítiques urbanístiques que impedeixen la dispersió
urbana, conserven zones obertes i creen espais urbans compactes i adequats per moure’s a peu.

       Transport públic d’alta qualitat
        A les àrees urbanes el transport públic resulta sis vegades més eficient que el privat. Una bona xarxa de transport públic amb tarifes
econòmiques no solament suposa una reducció d’emissions, sinó també menys espai públic ocupat pels aparcaments.

         Habitatges estalviadors
        Els ajuntaments poden estalviar diners i energia aplicant les mesures d’estalvi energètic als seus propis edificis; per exemple, realitzant
un seguiment de les despeses energètiques, utilitzant aparells i il·luminació de baix consum, millorant l’aïllament tèrmic o promovent els
comportaments estalviadors entre els treballadors municipals.

         El verd urbà
         Espais forestals, arbres frondosos, parcs i zones verdes milloren la qualitat de vida dels habitants de les ciutats i contribueixen a fixar
CO2 atmosfèric.

'

...ACTUA LOCALMENT...ACTUA LOCALMENT''

Tradüit i editat
en català pel

Amb el suport
de la

Projecte cofinançat per la
Direcció General de Medi Ambient

de la Comissió Europea


