MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A L'ELABORACIÓ D'UN PLA
CONTRA LES ALTES TEMPERATURES

Pablo González Gimeno, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenten en el Ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El canvi climàtic no és només una amenaça per a les pròximes dècades, és una
realitat present que ja ens afecta. Un exemple són les onades de calor, que seran cada
vegada més freqüents i intenses i que afecten sobretot a la gent més vulnerable. Els
municipis tenen al seu abast mesures tant per a mirar de reduir la temperatura a les
ciutats com per a pal·liar els efectes de les altes temperatures entre la població i les
repercussions sobre la salut i el benestar.
Creiem que és important elaborar un pla d'acció amb mesures immediates i altres a
mitjà termini per a preparar la ciutat davant l'augment de temperatures. Dintre d'aquest
pla d'acció algunes mesures per a reduir la calor a la ciutat podrien ser:
- Augmentar la cobertura arbòria i de vegetació a la ciutat per a reduir la temperatura
dels recorreguts urbans i espais públics. Els carrers i places amb arbres que donen
ombra al paviment veuen reduïda la seua temperatura. Les zones verdes i boscos
urbans a més de proporcionar ombres regulen la temperatura gràcies a l'efecte de
reservori d'aigua.
Esta renaturalització no passa per intervenir de forma aïllada o puntual, ja que el seu
efecte és molt reduït, sinó per generar una xarxa de corredors que garantisquen la
connectivitat ecològica capaç de generar una "pell verda" que no es calfe com la
infraestructura grisa, suposant un descens de la temperatura a escala de barri o de
ciutat.
- A l'hora de realitzar noves construccions o rehabilitacions es poden promoure
actuacions als edificis com la instal·lació de cobertes verdes com sostres ecològics,
sostres freds amb recobriments que reflectisquen el màxim possible la llum solar o
paviments freds.

- La calor emesa per fonts antropogèniques també intensifica les onades de calor i una
estratègia hauria de ser reduir la calor residual d'estes fonts com per exemple limitant
el trànsit de vehicles emissors de calor i promovent el transport alternatiu tant de forma
general o en episodis puntuals.
Algunes mesures per a pal·liar els efectes de l'augment de temperatures podrien ser:
- La creació de punts freds en espais públics perquè la gent que no tinga bones
condicions als seus habitatges puga gaudir d'espais frescos. Es podria per exemple
ampliar l'horari de biblioteques, centres socials, museus o l'Àgora, per exemple, o
habilitar zones exteriors ombrejades dotades d'elements d'aigua que puguen usar-se
per a refrescar-se, com places amb parcs d'aigua.
- L'ús de la Smart City amb sistemes de monitoratge per a poder identificar les àrees
amb major impacte durant les onades de calor, creant per exemple un mapa detallat
de les zones més afectades per la calor i poder predir on serà més necessària
l'actuació. És important la identificació dels grups i zones més vulnerables de la trama
urbana per a posar en marxa plans d'emergència durant estos episodis.
En resum, creiem que és interessant planificar la ciutat en diversos aspectes per a, en
la mesura del possible, poder reduir la temperatura i prevenir els impactes de les altes
temperatures.
Per tot açò demanem el següent:
PRIMER.- Que s'elabore un pla local contra la calor que incloga un estudi detallat del
clima urbà de la ciutat així com les mesures i accions a curt i mitjà termini que es
consideren adients tant per a afavorir la reducció de les temperatures a la ciutat com
per a prevenir i pal·liar els efectes de l'augment d'aquestes.
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