MOCIÓ D’ALTERNATIVA PER LA GARROTXA D’OLOT PER
DEMANAR LA IMPLANTACIÓ DE SORTIDORS BIODIÈSEL I EL
FUNCIONAMENT DE LA FLOTA DE VEHICLES PÚBLICS I
MUNICIPALS MITJANÇANT AQUEST CARBURANT.
Exposem
Que la comarca està experimentant un notable creixement en les seves infraestructures viàries, i
en la seva motorització, és a dir, que cada vegada hi ha un volum més elevat de vehicles. En
conseqüència, en un futur serà necessari implantar noves estacions de servei que subministrin
combustible a aquests vehicles.
D’acord amb aquesta realitat, i donat que vivim en una ciutat que s’ha acollit a la campanya
“segell verd”, que propugna una gestió més sostenible del municipi, Alternativa per la Garrotxa
proposa que caldria fer un pas més, i més valent cap a polítiques de sostenibilitat amb la
implantació del carburant biodièsel. De la mateixa manera que s’han fet passes cap a una nova
cultura en el sector de la construcció, pensem que també caldria fer-los cap a una nova cultura
de l’energia. I esdevenir l’exemple i l’incitador de l’ús d’aquest carburant, mostrant als ciutadans
com es poden aprofitar els recursos renovables al seu abast, contribuint a desfer les visions que
titllen aquests avenços tecnològics de utòpics o poc pràctics. A més, aquest model és el que
dicten les Directrius Europees sobre energia i medi ambient.
El biodièsel és un carburant ecològic obtingut a través de vegetals, i de la regeneració dels olis i
greixos vegetals i/o animals ja utilitzats recuperats dels sectors comercials i industrials, i que
pot fer funcionar motors de cicle dièsel. Per tant és un carburant que com que contribueix a la
sostenibilitat del medi ambient, progressivament hauria d’anar substituint el gas-oil.
El fet que aquest carburant s’obtingui a partir de la regeneració d’olis i greixos vegetals,
permetria reduir la dependència del petroli. Però també permetria ajudar al sector agrícola ja
que els terrenys en guaret podrien ser utilitzats per cultivar-hi espècies vegetals, com per
exemple la soja, la colza o el gira-sol, de les quals s’obtindria el carburant biodièsel.
Demanem
Que en cas que s’implantin noves estacions de servei a la nostra ciutat, l’ajuntament les insti a
instal·lar almenys un sortidor de carburant biodièsel, i que s’incetivin les estacions de serveis
ja existents a que n’instal·lin.
Que la flota de vehicles de transport públic i de servei municipal funcioni mitjançant el
carburant ecològic biodièsel.
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