MANIFEST DE L’HOSPITALET PER MITIGAR I ADAPTAR EL CANVI
CLIMÀTIC
Cada cop són més les implicacions ecològiques i socials atribuïdes directament
al canvi climàtic d’origen antropogènic. L’augment de gasos d’efecte hivernacle
el darrer segle i especialment els últims decennis és la conseqüència directa
d’un model de creixement insostenible: utilització de recursos energètics
d’origen fòssil no renovables, augment espectacular de la mobilitat, increment
de les emissions per part de les indústries i els cicles productius i, fins i tot, del
sector domèstic com a conseqüència de l’ús massiu de la climatització.
Aquest augment ha estat paral·lel al creixement demogràfic i territorial de les
ciutats i per extensió a un model d’ineficiència en la mobilitat, la generació de
noves necessitats que incrementen el consum, la globalització i deslocalització
dels processos productius que allunyen el producte del consumidor-ciutadà,
etc.
Les grans àrees urbanes són, doncs, grans focus d’emissions de contaminants i
constitueixen en l’actualitat el paradigma d’una manera de fer ineficient, poc
respectuosa amb el medi ambient i malbaratadora de recursos; però, alhora,
poden arribar a ser l’escenari de compromisos col·lectius enfront d’una
problemàtica local o global, grans laboratoris d’idees o projectes comunitaris,
bressol de canvis en les dinàmiques socials que s’estenen més enllà de les
seves fronteres i endeguen canvis globals sense marxa enrere.
L’evidència que, a hores d’ara, aquest canvi climàtic suposa canvis irreversibles
en l’equilibri del nostre ecosistema planetari i que com més va, pitjor, ens
porta a la necessitat de formular respostes decidides i valentes en tots els
àmbits de la societat, tant de caràcter global com de petits territoris. Així com
compromisos ferms per tal de mitigar al màxim possible les repercussions
ambientals i socials i l’adopció d’estratègies d’adaptació a aquests canvis
previstos.
En aquest sentit, els i les assistents al IV Fòrum Mediambiental de L’Hospitalet
de Llobregat, membres de la societat civil organitzada i de les institucions
representades, ciutadans i ciutadanes, MANIFESTEM que:
1. Treballarem per mitigar i adaptar el canvi climàtic a la ciutat de L’Hospitalet
de Llobregat des de l’àmbit de les nostres competències.
2. Posarem els mecanismes administratius, tècnics i professionals per tal
d’assolir els objectius i compromisos de la Declaració de Vilafranca del
Penedès de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona, pel que fa a la promoció de l’estalvi i l’eficiència
energètica, l’impuls i el suport de les energies renovables, el foment de la
mobilitat sostenible i de l’ús de mecanismes de compensació d’emissions.
3. Impulsarem decididament les polítiques mediambientals adreçades a
combatre el canvi climàtic mitjançant l’Oficina Municipal del Canvi Climàtic.

4. Col·laborarem amb altres fòrums de participació i xarxes que tinguin com a
objecte mitigar el canvi climàtic i, en especial, amb l’Oficina del Canvi
Climàtic de la Generalitat de Catalunya i amb la Xarxa de Ciutats pel Clima
d’àmbit estatal.
5. Continuarem impulsant a través de l’Administració local eines de fiscalitat
verda que gravi les activitats que utilitzen energies brutes i bonifiqui les
netes.
6. Augmentarem la compra socialment responsable i de comerç just que
propiciï l’adaptació dels països pobres i més vulnerables al canvi climàtic.
7. Ens comprometem a establir tots els mecanismes a l’abast de les
competències municipals per reduir com a mínim un 20 % de les emissions
de caràcter local de CO2 al 2020 i d’un 80 % el 2050.
8. Mobilitzarem, sensibilitzarem i conscienciarem tots els agents econòmics i
socials de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat perquè s’involucrin en els
compromisos establerts en aquest manifest i els desenvolupin en els seus
àmbits d’actuació i decisió.
L’Hospitalet de Llobregat, 26 de novembre de 2009

