Els socialistes gironins situen la lluita contra el canvi
climàtic com a prioritat
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PSC a Blanes

El cap de llista socialista pel Congrés, Marc Lamuà, ha estat aquest matí fent campanya a Blanes,
on ha fet una passejada, ha visitat el mercat i ha esmorzat amb militants i simpatitzants socialistes
al passeig marítim. Lamuà ha aprofitat la visita a Blanes per comprometre's amb l'arranjament del
litoral gironí, els camins naturals i els camins de Ronda. "Farem un treball exhaustiu amb els
camins de ronda per tirar-los endavant, ajudant a posar d'acord les diferents institucions per tal
d'acabar tots els trams pendents a la Costa Brava".
Lamuà ha volgut refermar el compromís dels socialistes amb el medi ambient "durant el temps que
hem governat hem posat en marxa el Pla d'Energia i Clima o hem ajudat en la protecció d'espècies
en risc de la Costa Brava. En la conservació de la biodiversitat, com per exemple del corall
vermell, hem trobat una gran aliada en la Ministra Rivera" també ha afegit que "serem els primers
a vetllar per la defensa i la recuperació del litoral i evitar la construcció nova i la massificació a la
Costa Brava".
El candidat socialista també ha destacat el lideratge espanyol a la Unió Europea en la lluita contra
el canvi climàtic amb les lleis i plans fets els darrers mesos i ha volgut destacar que "una mostra
d'aquest lideratge i de la bona sintonia amb els països iberoamericans i l'ONU serà la celebració de
la COP25 dels propers 2 al 15 de desembre a Madrid després que Xile renunciés a la seva
celebració".
Els socialistes volen donar respostes a l'emergència climàtica amb l'aposta per les renovables, que
el 2030 el 75% de l'energia produïda al país sigui provinent de renovables i que augmenti fins al
100% el 2050. Els darrers mesos els socialistes han aprovat el Pla d'Energia i Clima, on es preveu
la mobilització de 250.000 milions d'euros del 2020 al 2030 i on hi ha previst una creació neta
d'ocupació de 240.000 a 360.000 llocs de treball durant aquest temps.
Algunes de les mesures d'àmbit estatal que ja han anunciat els socialistes en ecologisme són les
d'impulsar un acord per a mobilitzar inversió pública i privada necessària per abordar la transició
ecològica i incrementar l'ocupació de qualitat, una llei de canvi climàtic i transició energètica o
l'impuls del vehicle elèctric amb energia neta per assolir el 2040 vehicles amb emissions zero.
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