TALLER DE PARTICIPACIÓ TELEMÀTICA DE LA UP DE LES GAVARRES –
REDACCIÓ DEL PAESC
Carregueu-vos d’energia i decidiu el futur del vostre territori
El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) és un document de planificació
energètica i climàtica que té per finalitat assolir l’objectiu europeu d’una reducció del 55%
d’emissions de CO2 per l’any 2030. En aquest marc, el Servei de Medi Ambient de la Diputació
de Girona impulsa el procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC) de 221 municipis gironins. Mitjançant criteris ambientals, aquests
municipis s’han agrupat en 20 Unitats del Paisatge (UP) per tal de proposar accions a nivell
supramunicipal.

Objectius del procés participatiu
-

Promoure el debat ciutadà sobre l’energia sostenible i el clima.
Debatre sobre el model energètic que es vol impulsar a cada Unitat del Paisatge.
Recollir propostes d’acció supramunicipals i municipals.
Elaborar un Pla d’Acció que incorpori el debat i les propostes de la ciutadania.

Accions participatives
-

Sessió de participació telemàtica: Carregueu-vos d’energia i decidiu el futur del vostre
territori. L’objectiu és debatre el model energètic que es vol impulsar al territori. A partir
de l’exposició dels aspectes més destacables de la diagnosi del PAESC, es treballa amb
la ciutadania i entitats sobre quines propostes es poden dur a terme a nivell
supramunicipal per a reduir les emissions. Es fa un recull de les propostes i es publiquen
al Portal Decidim.

-

Espai virtual per a fer propostes. Amb l’objectiu de recollir propostes de cada municipi,
s’obre un espai virtual a la Plataforma Decidim durant un període de 30 dies després de
la sessió participativa. Durant aquest període es podrà donar suport a les propostes i fer
comentaris per tal donar visibilitat a aquelles que tenen un major consens de la
ciutadania per estudiar la seva incorporació als documents.

Aquest informe presenta les aportacions realitzades durant la sessió participativa amb entitats,
administracions i veïns i veïnes de la Unitat del Paisatge de les Gavarres.
Al finalitzar el procés participatiu, es farà una valoració tècnica de les propostes i es redactarà
definitivament el PAESC.

1. Objectius de la sessió
La sessió participativa de la Unitat del Paisatge de les Gavarres té lloc el dimarts 11 de gener de
18h a 20h a través de la plataforma Zoom.

Els objectius de la sessió són:
-

Explicar la diagnosi i proposta preliminar del PAESC de les Gavarres.
Implicar la ciutadania del territori
Recollir propostes d’acció per mitigar i adaptar-nos al canvi climàtic sobre dos àmbits
temàtics: 1. Energies renovables i eficiència energètica, estalvi d’aigua i onades de calor,
i pobresa energètica. 2. Planificació urbanística i model energètic territorial, gestió
forestal, mobilitat sostenible , tractament i recollida de residus.

El desenvolupament de la sessió segueix el programa següent:

Programa de la sessió
18h a 18.05h

Benvinguda
Tècnica de medi ambient de la DdGi

18.05 a 18.40h

Presentació del PAESC i del procés participatiu
ECOTERRAE i IDEES
La tècnica de l’empresa redactora explica la diagnosi del PAESC de les
Gavarres i primeres propostes per a la UP. Es mostra la plataforma digital
de participació ciutadana Decidim.

18.40h a 19.15h

Dinàmica participativa
Les persones participants es distribueixen en cinc sales per treballar de
manera autogestionada propostes sobre tots els àmbits temàtics
relacionats amb la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. Cada grup
consensua tres propostes per presentar al Plenari. Es compta amb el
suport de les tècniques dinamitzadores.

19.15h a 19.50h

Retorn al Plenari
Una persona portaveu de cada grup presenta les propostes que han sortit
al seu grup i una dinamitzadora les anota en una pissarra virtual.

19.50h a 20h

Propers passos i avaluació
Es fa el tancament de la sessió i es presenten els propers passos. Es fa una
enquesta de valoració a través del programa MENTI.

2. Assistència
A la sessió hi assisteixen 25 persones, sense incloure l’equip organitzador i les dinamitzadores.
Les persones participants representen administracions públiques (8), associació (2) i
particulars/empresa (15). Per municipis hi ha veïns i veïnes de: La Bisbal d’Empordà, Bordils,
Celrà, Madremanya, la Pera, Quart, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

3. Propostes del Taller Participatiu amb més consens

En aquest apartat es presenten les propostes amb més consens per part de les persones
participants. Per tant, són les que es publiquen a la plataforma digital Decidim per a ser
debatudes fins el 12 de febrer de 2022, juntament amb altres propostes que es vulguin escriure
de manera individual.
MOBILITAT
1. Realització d’un Pla de mobilitat sostenible supramunicipal estructurat en quatre àmbits:
- Xarxa de carrils bici entre municipis propers.
- Promoció de plataformes i aplicacions per compartir cotxe, mitjançant tant iniciatives
com el carsharing com aplicacions que facilitin compartir vehicle per a fer trajectes per
anar a escola, fer activitats de lleure, etc. S’ha d’obrir la possibilitat que siguin de gestió
pública.
- Potenciar una xarxa real transport públic (bus i tren), ampliació dels horaris i millora de
les connexions.
- Promoció de l’ús de vehicles elèctrics i implantar punts de recàrrega en localitzacions
estratègiques.
2. Promoció del transport públic (tant la Sarfa com el ferroviari) i impuls d’iniciatives per
compartir cotxe (aplicacions).
3. Xarxa de carrils bici interurbans i urbans.
- D’una banda, crear una xarxa de carrils bici (o adaptar carrils bici ja existents) que
connecti municipis, centres de treball o centres educatius. Caldria canviar el concepte
de carril bici només com a via verda per a oci sinó que faciliti els desplaçaments per anar
a treballar (adaptar les infraestructures actuals: paviment, enllumenat).
- Establir punts d’aparcament de bicicletes o sistemes com la Girocleta en diferents
punts de la xarxa de carril bici.
- Bicicleta com aliada del transport públic. Connexió del carril bici amb les parades
d’autobús i estacions de tren (permet desplaçar-se entre municipis i portar la bicicleta
dins el transport públic).
- Iniciatives municipals per promoure l’ús de la bicicleta per als desplaçaments dins dels
municipis. Per exemple impulsar el projecte BICIBUS que promou la mobilitat dels

infants en bicicleta per anar a escola. És un projecte que implica l’ajuntament, la policia
local i la comunitat educativa.
SENSIBILITZACIÓ
4. Campanyes de sensibilització sobre el canvi climàtic i informació per a la transició
energètica. Campanyes de sensibilització relacionades amb com mitigar i adaptar-se al canvi
climàtic (mobilitat, energies renovables,...). Donar informació a la ciutadania sobre accions
concretes per a la transició energètica (com instal·lar-se plaques fotovoltaiques, línies
d’ajuts existents, etc.).
5. Impulsar bones pràctiques des de les administracions perquè adaptin les seves polítiques
a la situació d’emergència climàtica. Tenir-ho en compte en la gestió d’espais públics,
estalvi d’aigua, instal·lació de plaques fotovoltaiques... i conèixer bones pràctiques que es
fan a municipis del territori i que es poden aplicar.
ENERGIES RENOVABLES
6. Homogeneïtzar i agilitzar els tràmits per a promoure les energies renovables i eficiència
energètica a tots els sectors del territori (tant particulars com empreses). Gestionar la
tramitació d’ajudes, les línies de bonificacions i incentius fiscals comuns en el territori per
accions de transició energètica.
7. Promoció de comunitats energètiques locals com a eina per a generar energia Km0.
Impulsar les comunitats energètiques locals (que normalment són d’iniciativa municipal) i
impulsar noves fórmules de gestió público-privades, com per exemple, la creació de
cooperatives. L’objectiu és ser menys dependents energèticament. Com a exemple, es
proposa impulsar iniciatives tipus el “Projecte Llum”, impulsat a València, basat en el
consum col·laboratiu de l’energia on es poden compartir els excedents mitjançant una
aplicació telemàtica.
8. Promoció de la instal·lació plaques solars per a l’autoconsum a tots els municipis.
Normativa compartida en tots els municipis per a promoure la instal·lació de plaques solars
a tots els sectors.
GESTIÓ FORESTAL
9. Creació d’una planta de producció de biomassa per impulsar la gestió forestal sostenible
de les Gavarres. Aprofitar la riquesa forestal de les Gavarres i construir una planta
generadora de biomassa. Promoure l’aprofitament de la massa forestal de les Gavarres com
a font d’energia renovable per als municipis de la UP. Cal tenir en compte les dificultats
davant la propietat dels boscos i garantir que les empreses explotadores dels boscos
preservin la seva biodiversitat.

BIODIVERSITAT
10. Fer una gestió sostenible de les rieres adequades al canvi climàtic, potenciant la
renaturalització i evitar desbrossaments que poden perjudicar les espècies i la biodiversitat.
Per exemple: substituir la canya per vegetació autòctona a la llera de les rieres.
GESTIÓ DE RESIDUS
11. Promoure la recollida residus porta a porta. Impulsar iniciatives per millorar la recollida
selectiva de residus i tendir cap al model de recollida porta a porta.

4. Valoracions
Abans de tancar la sessió s’agraeix la participació i es demana a les persones assistents que
responguin una enquesta de valoració (14 respostes). Es recorda que poden fer més aportacions
a la plataforma decidim https://paesc-decidim.ddgi.cat/processes/gavarres .
La valoració del taller (de l’1 al 5, essent 1 molt malament i 5 molt bé) es la següent.

