MOCIÓ en suport del projecte DESPLASTIFÍCA’T

D'acord amb l'article 97 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenta davant el Ple de l’Ajuntament d’Alcoi la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com a escoles membres de la Xarxa d'Escoles Associades a l'UNESCO, treballem dins de tres àmbits globals:
La ciutadania mundial, l'aprenentatge intercultural i el desenvolupament sostenible. El projecte
DESPLASTIFÍCA’T que ens porta a aquest lloc, és un projecte que treballa especialment el desenvolupament
sostenible i al qual participen 90 escoles en l'àmbit estatal. Està conformat per centres educatius que
treballen cadascú des de la seua realitat per disminuir l'acumulació de deixalles de plàstics al nostre planeta.
En 2015 l'ONU va aprovar l'Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunitat per què els països i
les seues societats tinguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere.
L'Agenda 2030 presenta 17 objectius de desenvolupament sostenible que inclouen des de l'eliminació de la
pobresa fins a la lluita contra el canvi climàtic, l'educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient
o el disseny de les nostres ciutats. El nostre propòsit és treballar especialment els objectius 11 i 12 que fan
referència a les ciutats i comunitats sostenibles, i al consum responsable, encara que a la volta, també
treballem altres punts referits als ecosistemes tant terrestres com marítims.
OBJECTIU 11- CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES
Les ciutats han permés a les persones progressar socialment i econòmicament. El món ha experimentat un
creixement urbà sense precedents. Tot es preveu que augmente més. Per això es necessita millorar els
problemes que enfronten les ciutats, com la recollida de les deixalles sòlides. Açò ens permetrà seguir
prosperant i creixent, al mateix temps podrem aprofitar millorar els recursos i reduir la contaminació i
pobresa.
OBJECTIU 12- PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLE
Consisteixen a fomentar l'ús eficient dels recursos, l'energia d'infraestructures que no danyen el medi
ambient, la millora de l'accés als serveis bàsics i a la creació de llocs de treball ecològics. Tot això es tradueix
en una millor qualitat de vida per a tots i, a més, ajuda a aconseguir plans generals de desenvolupament,
que rebaixen costos econòmics.
Amb el projecte DESPLASTIFÍCA’T hem arribat a la conclusió que hem d'actuar i treballar en comú per a
tractar de contrarestar el gran problema del canvi climàtic i la contaminació del nostre planeta. Segons un
estudi fet pel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), encara estem a temps per a aturar
aquesta situació , però com més esperem, més ens costarà canvia-la, per això hem de respondre ara.
Per aquestes i moltes més raons és necessari que aquest Ajuntament done suport al projecte Desplastifica’t.
Ens agradaria que ens ajudàreu a transformar la societat canviant els models productius i de consum.
Per tot això, el grup municipal … proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Realitzar campanyes de sensibilització:
 Als espais de la ciutat ( cartells marquesines autobús).
 Fomentar neteja dels espais naturals amb campanyes cíviques de voluntariat.
 Xarrades per a la ciutadania.

SEGON. Actuacions
 Difusió i celebració del dia 5 de juny. Marcar, senyalar el dia 5 de juny com el dia DESPLASTIFÍCA’T a
la ciutat aprofitant el dia internacional del medi ambient.
 Cura de la qualitat de l’aigua.
 Fomentar l’ús de bosses sostenibles als comerços.
 Promoure la compra a granel.
 Reutilització de gots en activitats festives municipals.
 Ampliació del nombre de papereres en activitats festives municipals.
 Fomentar la reutilització dels envasos.
 Creació d’un segell o distintiu per als comerços sostenibles.
 Visita per part dels escolars a la planta de reciclatge de Xixona
 Posada en funcionament de màquines de reciclatge a diversos punts estratègics de la ciutat.

