Is rogha í an aeráidneodracht a
mbeidh tionchar aici ar gach
earnáil eacnamaíoch.”

Agallamh le Chiara Gallania, leas-àrd-bhàillidh bailemòr Padua, buaiteoir ghradaim Chúnant na Méaraí
“Cathair sa Spotsolas”.

[Cúnant na Méaraí – Oifig na hEorpa:] Tá béim láidir curtha ag do chathair ar oiriúnú
do thionchar an athraithe aeráide, agus tá daoine áirithe a thagraíonn do Padua
mar ‘Saotharlann Athléimneachta’, fiú. Cad é an chéad chéim a ghlac an bardas sa
treo seo, agus cén fáth?
Tá áit tugtha ag bardas Padua ar a chlár oibre polaitiúil le blianta fada do mhaolú an
athraithe aeráide agus d’oiriúnú dó. Is aistear scór bliain é seo, a thosaigh i 1999 le
faomhadh an chéad Phlean Fuinnimh Chathrach agus a chríochnaigh in 2021 le
faomhadh a SECAP.
Ó chuaigh sé isteach i dtionscnamh Chúnant na Méaraí in 2010, tá an t-údarás tar éis
úsáid a bhaint as mar dheis chun a ghníomhartha a thaispeáint, dea-chleachtais a
mhalartú agus dúshláin nua a roinnt le cathracha atá ar aon intinn léi ar fud na hEorpa.
Glacadh céim eile in 2016 nuair a leathnaíodh na treoirlínte ‘Padua Athléimneach’, a bhí
ina chomhfhiontar le hOllscoil na Veinéise a raibh sé mar aidhm aige cur leis an bplean
oiriúnaithe.

In 2017, seoladh an tionscadal LIFE Veneto ADAPT, arna mhaoiniú ag an AE, agus é mar
aidhm aige modheolaíocht agus uirlisí oibríochtúla a chruthú chun cathracha a
spreagadh chun oiriúnú don athrú aeráide agus chun cumas na n-údarás áitiúil chun
freagairt d’imeachtaí foircneacha a bharrfheabhsú agus a fheabhsú.
Bhí baint ag ár SECAP le go leor gníomhaithe, idir phoiblí agus phríobháideach, ina
céimeanna éagsúla, ó anailís a dhéanamh ar an úrscothacht go dtí na bearta a
shainaithint agus teacht le chéile le comhpháirtithe institiúideacha agus geallsealbhóirí
i bpróiseas áitiúil Chlár Oibre 21.
Cad atá aitheanta agat mar na príomhchonstaicí atá sa bhealach ar do chuid
iarrachtaí áitiúla maidir leis an aeráid agus cúrsaí fuinnimh?
Cuireadh iallach ar Padua go minic, go háirithe le blianta beaga anuas, aghaidh a
thabhairt ar imeachtaí foircneacha aeráide ar nós stoirmeacha agus tonnta teasa, a
rinne damáiste suntasach dá shaoránaigh, don tionsclaíocht, don bhonneagar poiblí
agus d’oidhreacht chrannach na cathrach. D’aithin na húdaráis dúshlán an athraithe
aeráide agus lorg siad bealaí chun é a athrú ó bhagairt go deis, agus rinneadh go leor
oibre le blianta beaga anuas chun a chumas a neartú chun tionchair na n-imeachtaí
foircneacha a mhaolú agus a chosc agus an limistéar a fhágáil i riocht nach mbeadh
chomh leochaileach céanna.
Ba cheann de na príomhchonstaicí ar an ngealltanas aeráide agus fuinnimh áitiúil é
ilroinnt na scileanna atá ar fáil i measc ranna éagsúla den bhardas: déileálann go leor
acu leis an maolú agus an oiriúnú sin ach tá easpa comhchuspóirí agus
fíorchomhoibrithe ann ó thaobh tionscadail nua a dhearadh agus todhchaí na cathrach
a shainiú. Sin é an fáth ar chuimsigh an SECAP gníomhaíocht shonrach chun meitheal
trasearnála agus oifig a bhunú a bheidh tiomnaithe d’ábhar ginearálta an oiriúnaithe
don athrú aeráide, cur chun feidhme na mbeart a chomhordú agus comhpháirtíochtaí
nua agus meabhráin tuisceana leis an bpobal agus le gníomhaithe príobháideacha a
fhormheas .
Cén fáth ar shocraigh tú cur isteach ar Ghradam Chathair sa Spotsolas Chúnant na
Méaraí?
Deis a bhí sa pháirt a glacadh i ngradam Chúnant na Méaraí do na húdaráis aird a
tharraingt ar an obair atá déanta go dtí seo agus inchreidteacht agus neart a phlean a
fheabhsú. Mar thoradh ar an ngradam seo a bhuachan, tháinig go leor gníomhaithe
áitiúla agus ranna bardasacha chun creideamh a bheith acu i dtábhacht na huirlise seo
agus chun comhchuspóirí a bheith acu bunaithe ar dhearcadh fhadtéarmach.

Conas a bheidh Padua in 2050, dar leatsa?
Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos ag na húdaráis dó féin: astaíochtaí na críche
a chuireann leis an athrú aeráide a laghdú de 55% faoi 2030 agus aeráidneodracht a
bhaint amach faoi 2050. Is dúshlán é a mbeidh na húdaráis agus gach gníomhaí áitiúil
poiblí agus príobháideach bainteach leis, lena n-áirítear na saoránaigh féin. Is rogha í
an aeráidneodracht rachaidh i bhfeidhm ar gach earnáil eacnamaíoch agus a dhíreoidh
ar gach plean agus rialachán bardasach. I measc na samplaí tá an Plean Uirbeach, an
Plean Glas agus an Plean Uirbeach um Shoghluaisteacht Inbhuanaithe, atá ina
dhréachtchéim agus a ghlacfaidh agus a chomhtháthóidh beartais inbhuanaitheachta
atá dírithe ar ídiú fuinnimh a laghdú agus athléimneacht an bhardais a fheabhsú.

Chaidh an dealbh seo le “Słucham i rysuję” a thairgsinn do bhaile-mòr Padua, buannaiche taghte “Cùmhnant nan Àrd-bhàillidh
- Duaisean na h-Eòrpa” ann an 2021. Cliog gus an ìomhaigh a luchdachadh sìos ann an HD!

Tá an plean roinnte i 116 gníomh a chlúdaíonn sé théama:
•

foinsí in-athnuaite a chur chun cinn;

•

éifeachtacht na bhfoirgneamh poiblí agus príobháideach;;

•

bainistiú inbhuanaithe ar líonraí agus bonneagair;

•

seirbhísí soghluaiseachta boige agus iompar poiblí áitiúil a neartú;

•

an geilleagar ísealcharbóin a chomhdhlúthú;

•

cathair chuimsitheach athléimneach a phleanáil.

Is sprioc dhúshlánach í. Ciallaíonn aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050 athrú ó
bhun a dhéanamh ar an tslí a ndéantar earraí a mhonarú agus na seirbhísí a thairiscint,
roghanna tomhaltais a athrú go mór, maireachtáil i dtithe níos éifeachtaí atá in ann an
fuinneamh atá de dhíth orthu a tháirgeadh trí fhoinsí in-athnuaite, agus iompar a bhfuil
tionchar íseal aige ar an gcomhshaol nó a úsáideann córais chliste agus chomhroinnte
soghluaisteachta. Is rudaí iad seo go léir a bhfuil an t-údarás bardasach ag obair ina
dtreo.

