29 de març de 2019

Visita d’una delegació del Grup impulsor del Pacte a la Xarxa de ciutats i
pobles cap a la sostenibilitat
Una comissió delegada del Grup Impulsor del Pacte per la Reindustrialització formada pels
representants de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i de l’organització sindical CCOO,
acompanyats del Consell Comarcal del Vallès Occidental com a secretaria tècnica del Pacte,
s’ha entrevistat amb el president de la Xarxa i diputat delegat d’Espais naturals i medi ambient,
Valentí Junyent, la gerent de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Imma
Pruna i personal assessor i tècnic d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona.
La Xarxa la formen municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un
desenvolupament sostenible. Creada a Manresa l'any 1997, compta amb 290 membres, entre
els quals hi ha 21 municipis de la comarca i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Està
desenvolupant un pla de treball d’economia circular i verda al món local, amb la generació de
5 grups de treball: Energia Sostenible Local,+ Aire – Soroll, Adaptació al canvi climàtic, Educació
per la sostenibilitat i per la cohesió social i ambiental, EC i verda.
La trobada ha tingut lloc el 28 de març a la seu de la Xarxa i ha permès presentar el Pacte com
instrument de concertació així com també les accions de la mesura de Vallès Circular a la
Indústria, així com el seu emmarcament en la estratègia territorial del Vallès Circular.
Concretament es va presentar la proposta de cartera de serveis per impulsar l’economia
circular a l’àmbit local, que permetrà oferir de manera integrada suport als ens locals amb
serveis diferenciats a les administracions locals, empreses i ciutadania. També es va fer una
valoració de la partcipació en actuacions de sensibilització, com el proper Market Place, que es
realitzarà a Barberà del Vallès el 7 de maig, o la jornada d’experiències i reptes per ciutats i
regions en economia circular que es preveu realtizar durant el 4t trimestre del 2019.
Des de la Xarxa s’han presentat les línies generals del seu Pla de treball 2016-2019 d’economia
circular i verda al món local, promogut per la Xarxa i dirigit per la Fundació Fòrum Ambiental,
on es contemplen eines per passar a l’acció des dels ens locals. Aquest és el cas de l’última guia
editada Impulsem l'economia circular i verda ! Materials de suport en l'àmbit de la
comunicació per als ens locals. A més, es desenvolupa l’Agenda 2030 i s’ha creat el Club del
Pacte d’Alcaldes, des d’on es treballa el paper dels municipis en la lluita pel canvi climàtic.
D’altra banda, s’ha acordat la participació amb un tècnic en el grup de treball de la mesura de
Vallès Circular a la indústria, que permetrà tenir un enllaç directe amb els actuacions que es
desenvolupin en el territori.

