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APORTACIONS A ESBORRANY DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA L’HOSPITALET 

DE LLOBREGAT 

 

 

En conseqüència, declarem la situació d’emergència climàtica a l’Hospitalet i acordem 

impulsar un pla d’acció basat en les següents estratègies: 

 

1. Esdevenir una ciutat més verda ...i  

Observacions: 

 Explicitar la natura, protecció del patrimoni natural (riu, biodiversitat...) 

 

 

2. Canviar el model de mobilitat...  

Observacions: 

 Transport públic sostenible 

 Recuperar l’espai públic per la ciutadania 

 Especificar transport privat en relació a les emissions 

 

3. Promoure el consum responsable ... 

Observacions: 

 Promoure el consum, la producció i el comerç responsable (per incloure la 

part empresarial). 

 Recalcular els costos de productes i serveis i dels efectes de determinades 

accions. Exemple: França: els productes porten la petjada de carboni. 

 Aprofitament i reciclatge: poder reaprofitar els residus i tenir accés a la 

recuperació de mobles (en la recollida de mobles i en les deixalleries). 

 Canvi del model de consum. 

 

4. Adoptar d’un model alimentari saludable...  

Observacions: 

 Concretar millor el model alimentari saludable (reduir el consum de 

proteïna animal) 

 Consum de proximitat, productes refrigerats i penalitzar els congelats 

 Horts urbans 

 Menjadors escolars 

 

5. Fer de la transició energètica ... 

Observacions: 

 Afegir altres energies renovables: biomassa, geotèrmia, eòlica... 

 Reduir el consum, més eficiència. 
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6. Planificar i gestionar l’urbanisme ... 

Observacions: 

 Recuperar l’espai públic per les persones es pot encabir aquí també 

(vinculat amb la densitat i la mobilitat) 

 Voluntat d’aturar polítiques que van en contra dels objectius (més 

compromís) 

 Incorporar la singularitat de l’Hospitalet (densitat, tipologia d’edificis...) 

 Afegir el concepte de sostenibilitat (gestionar l’urbanisme de forma 

sostenible) i racionalitzar les polítiques d’urbanisme tenint en compte la 

realitat de l’Hospitalet. 

 

7. Caldrà donar impuls i executar els plans i resta de documents programàtics ...  

Observacions: 

 Afegir el Pla de mobilitat urbana de l’Hospitalet 

 Tenir en compte els episodis fred i calor 

 

8. Apostar especialment per les accions de comunicació... 

Observacions: 

 Incloure la participació 

 Co-responsabilitzar a la ciutadania a través de la comunicació, incentius 

 Dotar-nos d’eines per a implicar a la ciutadania i a tots els agents implicats 

/grups d’interès (empreses, polítics, entitats...) 

 

 

Comentaris generals 

 Falta singularitat, especificitat de l’Hospitalet 

 Concreció dels objectius en relació a L’Hospitalet 

 Quines són les mancances de l’Hospitalet, què trobem a faltar?  

 No estem sols, hi ha context metropolità: aeroport, al costat de 

Barcelona. És una de les singularitats. 
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