„Una dintre prioritățile actuale este crearea
așa-numitelor comunități locale de energie”
Interviu cu José Antonio Serrano Martínez,
primarul orașului Murcia (Spania), care a
câștigat premiul „Orașe în lumina
reflectoarelor” al Convenției primarilor.

[Oficiul european al Convenției primarilor]: Murcia a fost prima municipalitate spaniolă
care a aderat la angajamentele Convenției primarilor, încă din 2008! Reflectând la
acești 13 ani în care ați fost parte a mișcării Convenției, care credeți că sunt cele
mai importante realizări ale orașului dvs. în ceea ce privește clima și energia?
[Primarul Serrano Martínez]: Murcia a avut mai multe realizări în tot acest timp, una
dintre acestea fiind îndeplinirea obiectivelor planului său de acțiune privind energia
durabilă (PAED) pentru 2020, care a fost aprobat în noiembrie 2010 și și-a propus
reducerea cu 20 % a emisiilor de CO2. Rezultatul a fost o reducere a emisiilor cu cel
puțin 428 334 de tone de CO2 în 2020, comparativ cu nivelurile din 2007. Vrem acum să
ducem acest obiectiv la nivelul următor și să reducem emisiile cu 40 % în planul nostru
de acțiune privind energia durabilă și clima (PAEDC) pentru 2030, care este o extensie
naturală a PAED pentru 2020. De asemenea, sunt mândru că, în mandatul meu de
primar al Murciei, orașul și-a asumat viziunea Convenției primarilor de a atinge
neutralitatea climatică până în 2050.
Participarea Murciei la Convenția primarilor este o forță motivantă, ia aceasta ne oferă
sprijin pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Sprijinul european vine
sub forma recunoașterii și ne permite să utilizăm resursele și oportunitățile de stabilire
de relații necesare pentru îndeplinirea angajamentelor referitoare la energie și climă.
Această recunoaștere ne încurajează și ne motivează.

Orașul și-a asumat recent viziunea Convenției primarilor pentru 2050 vizând o
Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic. O parte a acestui
nou angajament implică cooperarea cu actorii și cu cetățenii de la nivel local. Ce
face Murcia în această privință?
Dacă vrem ca societatea, companiile, instituțiile și administrațiile din Murcia să își
schimbe obiceiurile și să se concentreze pe un proiect comun care vizează tratarea
mediului cu un mai mare respect, este important să cooptăm în acest demers toți
agenții și toate entitățile sociale latente din cadrul municipalității. Numai atunci vom
putea crea un proiect comun stimulant și de succes în care să jucăm cu toții un rol și să
culegem roadele acțiunilor noastre. De aceea, cele două strategii ale municipalității
pentru 2030 referitoare la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea
vor culmina cu un proces participativ care implică agenți sociali, organizații, asociații
profesionale, experți, centre de cunoștințe și multe alte grupuri.
Una dintre prioritățile actuale este crearea așa-numitelor comunități locale de energie,
conduse de cetățeni, IMM-uri și autoritățile locale. Prin urmare, este esențial să
îndrumăm toți acești actori de-a lungul procesului și să facilităm o tranziție energetică
veritabilă. Localnicii vor putea să producă energie, să o consume, să o stocheze, să o
împartă sau chiar să o vândă, aceasta fiind un factor crucial pentru reducerea costurilor
și contribuția la o tranziție energetică veritabilă.
De asemenea, ne propunem să lansăm campanii de mediatizare care să furnizeze
cunoștințe și instruire în legătură cu schimbările climatice, să încurajeze participarea
cetățenilor la acțiunile de adaptare ale municipalității și să promoveze un dialog
deschis. Dacă clima se schimbă, de ce nu ne-am schimba și noi?

Ați întâlnit vreun obstacol major în ducerea la bun sfârșit a planurilor dvs. locale
vizând clima și energia? Cum le-ați depășit?
Cel mai mare obstacol este obținerea de finanțare pentru acțiunile de atenuare a
schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. Întrucât resursele municipale sunt
limitate, trebuie să găsim surse alternative, pe lângă angajamentele de alocare a
resurselor necesare în bugetele anuale și asumarea unui angajament financiar ferm
pentru anii următori. Folosim, de obicei, diferite mecanisme de finanțare, cum ar fi
fondurile de tip revolving, schemele de finanțare oferite de terți, leasingul, companiile

de servicii energetice (ESCO) sau parteneriatele public-privat. Căutăm, de asemenea, să
stabilim parteneriate cu alte organizații publice și private și încercăm să găsim surse
alternative de finanțare prin intermediul diverselor scheme de granturi și subvenții de
la nivel european și național. Trebuie să analizăm fiecare opțiune existentă care este și
viabilă.
Un alt obstacol care trebuie depășit este sporirea conștientizării în rândul cetățenilor
pentru ca aceștia să își schimbe obiceiurile, astfel că ne concentrăm eforturile pe
creșterea conștientizării cu privire la aspectele care țin de sustenabilitate. Am observat
o demarcație între știință și conștiința publică, astfel că trebuie să încurajăm o mai mare
participare a cetățenilor, a întreprinderilor și a actorilor sociali și politici pentru a
combate și a face față acestei probleme.

De ce ați decis să intrați în competiția pentru premiul „Orașe în lumina
reflectoarelor” al Convenției primarilor?
Suntem mândri că facem parte din comunitatea Convenției primarilor privind clima și
energia și considerăm că aceste premii reprezintă o ocazie însemnată de a ne evidenția
angajamentele și ne dorim totodată să fim un exemplu pentru întreaga comunitate a
Convenției și nu numai. Această atitudine ne oferă avântul și motivația de care avem
nevoie pentru a ne continua drumul. Credem în Europa și credem în Convenția
primarilor și în toate oportunitățile pe care le oferă. Evenimentele meteorologice
extreme reprezintă o provocare pentru întreaga lume, iar în calitate de primar al
orașului Murcia, cred că un răspuns european unit ar fi un răspuns mai puternic.

Cum vedeți orașul dvs. în 2050?
În Murcia, credem cu tărie într-un proiect urban în care sustenabilitatea și respectul
pentru mediul natural să fie pilonii de bază ai creșterii și ai oportunităților viitoare.
Echipa administrației pe care o conduc își propune să facă din Murcia o municipalitate
mai structurată, mai conectată, mai echitabilă, mai sustenabilă și mai deschisă, iar în
anii ce vin vom întreprinde o serie de proiecte care vizează toate îmbunătățirea calității
vieții în Murcia.
Unul dintre principalele proiecte vizează lucrările de urbanizare a așa-numitei Zone 0,
care prevăd acoperirea vechilor șine pentru a transformă această „cicatrice” care

împarte comunitatea într-o inițiativă de transformare urbană cu piste de biciclete, spații
verzi și zone de recreere. În plus, îngroparea șinelor va transforma actualul coridor
feroviar într-o arteră majoră în care se va acorda prioritate pietonilor și vor exista două
coridoare care vor conecta noua cale pietonală de râul Segura.
Zonele pietonale vor reprezenta unul dintre obiectivele însemnate ale municipalității în
lunile care vor veni, alături de extinderea zonelor cu emisii scăzute (LEZ) și de diversele
acțiuni menite să îmbunătățească calitatea aerului. Vor fi lansate proiecte-pilot pentru
amenajarea pietonală a mai multor drumuri regionale cu scopul de a verifica
viabilitatea introducerii unor amenajări pietonale permanente.
Mobilitatea în cadrul municipalității va fi îmbunătățită prin numeroase proiecte care
vizează dezvoltarea transportului public, crearea mai multor piste pentru biciclete,
integrarea diferitelor moduri de transport, separarea unor platforme care să fie
destinate exclusiv transportului urban și construirea de locuri de parcare care să fie
integrate cu transportul public. Obiectivul este de a construi o municipalitate dinamică,
propice relației fizice dintre oraș și districte.
Vor fi elaborate diferite acțiuni menite să extindă spațiile verzi din cadrul municipalității,
un alt obiectiv fiind de a face ca spațiile verzi să devină spații pentru interacțiunea între
generații. În acest sens, o serie de proiecte se vor axa pe facilitățile destinate exercițiilor
fizice, activităților pe patine sau fizioterapiei.
Crearea unei infrastructuri verzi adecvate este esențială pentru îmbunătățirea
biodiversității în zona urbană, ca măsură de adaptare la condițiile climatice.
Trecem treptat și la un consum de energie din surse proprii – axa principală a tranziției
energetice – începând cu clădirile municipale și în strânsă concordanță cu promovarea
comunităților locale de energie. Introducerea vehiculelor electrice este o altă provocare
importantă a municipalității noastre, alături de ajungerea la o distribuție modală mai
echilibrată sau la o distribuție pe ultimul kilometru mai sustenabilă.
Investițiile în sustenabilitate reprezintă o oportunitate de a aduce îmbunătățiri și o
ocazie de creștere de care trebuie să profităm în Murcia.
Pentru a vedea prezentarea noastră de vara trecută în care sunt evidențiate cele mai
importante proiecte care urmează a fi lansate în următoarele luni, vizitați:
https://centromedios.murcia.es/PUBLICO/NotaPrensa/Default.aspx?pIdPagina=25&pId
Noticia=60460#ad-image-0

