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L’Ajuntament de Mollet presenta davant 12 ciutats
catalanes el seu model de sostenibilitat
Durant l’acte de presentació de l’Anuari 2015 Perfil de la Ciutat, celebrat a
Mollet, l’Ajuntament ha presentat el seu model de sostenibilitat i creixement
verd després d’haver rebut el reconeixement internacional que li ha atorgat
l’obtenció de l’”European Green Leaf 2015”. De la Xarxa Perfil de la Ciutat en
formen part un seguit de ciutats mitjanes de Catalunya, la majoria capitals de
província o comarca, que comparteixen les seves experiències en base a un
seguit d’indicadors econòmics i socials.
Durant la presentació del sisè informe d’aquesta plataforma de ciutats, acte que es
va dur a terme al Centre Cultural La Marineta, l’Ajuntament de Mollet ha presentat
la ponència anomenada Sostenibilitat, una oportunitat per al futur de les ciutats.
Segons el regidor de Participació i Transparència, Josep Ramon Bertolín, “la tasca
duta a terme durant tots aquest anys des del punt de vista de l’ús racional
dels recursos i el creixement verd, i el fet de comptar amb un espai com el de
Gallecs, ens situa en molt bona posició en l’apartat dels indicadors sobre
sostenibilitat i medi ambient”.
De fet, en aquesta comparativa entre ciutats que s’ha presentat a l’Anuari
d’enguany, Mollet del Vallès és una de les ciutats més destacades en els
indicadors referents, per exemple, al baix consum energètic i d’aigua, en baixes
emissions de CO2, en la bona qualitat de l’aire i en la taxa de recollida selectiva.
De la seva banda, Josep M. Mompin, cap de servei del Paisatge Urbà, Promoció
Ambiental i Medi Ambient de l’Ajuntament de Mollet i encarregat de presentar la
ponència Sostenibilitat, una oportunitat per al futur de les ciutats, una ponència que
va provocar força interès per part dels diferents representants d’altres municipis,
també va voler destacar “el plus que comporta el fet de treballar durant tants
anys en la mateixa línia amb la satisfacció de veure com la feina es va
consolidant”, tot i que “no podem baixar la guàrdia, ja que la finalitat de les
polítiques mediambientals que es poden oferir des de les institucions deriva
en fer als ciutadans copartíceps, en potenciar els processos participatius”.
Amb aquesta ponència, l’Ajuntament de Mollet, ha volgut donar a conèixer a la
resta de ciutats que formen part de la Xarxa, la seva tasca i el seu compromís vers
la sostenibilitat. Un compromís que ha fet que Mollet s’hagi convertit en
ambaixadora verda europea al rebre l’”EuropeanGreen Leaf 2015”. Un guardó
atorgat per les polítiques dutes a terme en els camps del canvi climàtic i l’energia,

el pla de mobilitat urbana, la biodiversitat i l’ús del sol així com la recollida selectiva
de residus, l’economia verda o les campanyes de sensibilització, entre d’altres.
Pel que fa la resta d’indicadors de l’Anuari 2015 Perfil de la Ciutat, el regidor de
Participació i Transparència, Josep Ramon Bertolín, ha destacat que “tot i que en
la gran majoria dels indicadors Mollet està en la mitjana respecte la resta de
ciutats, si que experimentem una millora en l’índex d’ocupació amb una
reducció de l’atur per sobre d’aquesta mitjana”.
Al marge d’aquest descens de l’atur, amb un increment notable d’assalariats
autònoms, Mollet també destaca en l’increment de l’oferta de serveis socials,
especialment pel que fa a centres de dia.
L’encarregat de presentar l’Anuari ha estat el responsable de l’Observatori
Econòmic i Social de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, Carlos Pardo, per a qui
“aquest recull de dades ens serveixen als tretze municipis per fer
comparatives i treballar per millorar en l’aplicació de les nostres polítiques”.
De la Xarxa Perfil de la Ciutat en formen part Barberà, Girona, Granollers, Lleida,
Manresa, Mataró, Mollet, El Prat, Rubí, Sabadell, Santa Coloma, Terrassa i Vic.
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