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L’Ajuntament de Mollet participa a Smart City Expo
Wolrld Congress 2015
Mollet del Vallès ha estat convidada a aquesta edició de l’Smart City per
donar a conèixer el seu model de ciutat sostenible després de l’aval i el
reconeixement internacional que li ha atorgat el rebre l’European Green
Leaf 2015. La presència a l’esdeveniment també ha servit per intercanviar
experiències en un Congrés on 500 ciutats dels cinc continents debaten al
voltant de les ciutats eficients i sostenibles.
Mollet del Vallès ha estat una de les poques ciutats catalanes convidades a
l’Smart City, l’únic esdeveniment mundial del sector en el que es reuneixen
representants municipals, institucions, experts en medi ambient, acadèmics,
centres d’investigació, empreses i emprenedors amb l’objectiu de mostrar les
diferents tecnologies que s’estan aplicant per a construir un entorn urbà més
sostenible i eficient.
Sota el títol “Sostenibilitat, una oportunitat de futur per les ciutats intel·ligents”,
l’Ajuntament de Mollet ha donat a conèixer les diverses actuacions dutes a
terme els darrers anys en l’àmbit ambiental centrades en diversos àmbits:








Actuacions en l’àmbit de l’energia, telegestió de l’enllumenat, aposta per
les renovables, 7 instal·lacions fotovoltaiques o projecte 50/50 per
estalvia energia a les escoles
Promoure una mobilitat sostenible i segura o aplicació de velocitat
reduïda que ha permès disminuir les emissions de C02.
Polítiques adreçades a la biodiversitat i ús del sòl amb actuacions en
l’àmbit dels espais verds urbans
Prevenció de residus i economia verda, gestió de recollida selectiva o la
deixalleria mòbil
Consum sostenible de l’aigua i telegestió dels regs de parcs i gardins
Accions sobre el canvi climàtic, contaminació i qualitat de l’aire

L’Ajuntament també ha volgut ressaltar la participació ciutadana en totes
aquestes actuacions, especialment pel que fa la Taula de Mobilitat, el projecte
50/50, la participació d’escoles i entitats en la vianalització de carrers o la Festa
de l’Arbre i la Festa de la Primavera.
Amb l’assistència a aquesta cita internacional, l’Ajuntament de Mollet també ha
pogut intercanviar experiències en un Congrés on participen 500 ciutats dels
cinc continents com ara Nova York, Kioto, París, Singapur, Adelaida o Tel Aviv.

Totes aquestes ciutats s’han reunit a Barcelona per abordar els reptes de
transformació urbana que ja afronten moltes d’elles per garantir un entorn
sostenible aplicant polítiques adreçades a la mobilitat, la tecnologia, l’eficiència
energètica, l’urbanisme i l’economia.
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