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Josep Monràs participa a la Cimera per a la millora de la
Qualitat de l’Aire
L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha participat a la Cimera per
a la millora de la Qualitat de l’Aire a la conurbació de Barcelona que s’ha
celebrat avui. Durant la trobada, s’han adoptat un seguit de mesures
encaminades a reduir les emissions de contaminants atmosfèrics
derivades del trànsit.
Entre aquestes mesures s’ha decidit que a partir de l’1 de gener de 2019, els
vehicles més contaminants no podran circular per Barcelona i els 40 municipis
que formen part de l’anomenada àrea Àmbit 40, entre ells, Mollet del Vallès.
Es tracta d’aquells vehicles matriculats abans del gener de 1997 i de les
furgonetes matriculades abans de l’octubre de 1994.
L’alcalde Josep Monràs ha valorat positivament els acords que s’han pres, primer
“perquè es fa indispensable prendre mesures com aquestes per millorar la
qualitat de l’aire, que no és més que millorar la nostra qualitat de vida“ i
segon “perquè és evident que decisions d’aquests tipus s’han de prendre
de forma conjunta, ja que no tindria cap sentit que ho fes un municipi de
forma unilateral”.
Monràs també ha demanat que a partir d’aquesta decisió “s’atenguin les
demandes dels municipis per poder destinar aquells recursos necessaris
que serveixin d’alternativa al vehicle particular” i que els propers passos
“estiguin coordinats per la Generalitat amb la participació activa de la
Diputació i els municipis afectats”.
A partir de 2019, la prohibició per aquests vehicles serà total de dilluns a
divendres, independentment que hi hagi episodis contaminants.
Mollet del Vallès s’ha sumat a aquest acord polític per a la millora de la qualitat i
de l’aire i formarà part activa de les decisions que sobre aquest àmbit es prenguin
en un futur.
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