TALLER DE PARTICIPACIÓ TELEMÀTICA UP ESTANY BANYOLES - REDACCIÓ
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 l’Estany Banyoles.
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 Estany Banyoles té lloc el dimarts 8 de febrer
de 2022 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 la UP Estany Banyoles.
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
ARUM i IDEES

18.40h a 19.15h

Dinàmica participativa
Les persones participants es distribueixen en tres sales per treballar de
manera autogestionada propostes sobre tots els àmbits temàtics.

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. També es
recullen noves aportacions.

19.50h a 20h

Propers passos i avaluació
Es presenten els propers passos i es mostra la plataforma digital Decidim.
Es fa una enquesta de valoració a través del programa MENTI.

2. Assistència
A la sessió hi assisteixen 12 persones, sense incloure l’equip organitzador i les dinamitzadores.
Les persones participants representen administracions públiques (2), entitats (2) i particulars
(8). Per municipis: Banyoles, Cornellà de Terri, Porqueres, Maià de Montcal, Camós, Serinyà,
Palol de Revardit.

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 dia 9 de març de 2022, juntament amb altres propostes que es vulguin escriure
de manera individual.

Mobilitat sostenible
Promoure la mobilitat sostenible a la UP de l’Estany de Banyoles ja que el territori permet que
siguem un exemple de mobilitat sostenible.
-

Xarxa de carrils bici que permeti connectar nuclis i polígons industrials per poder anar a
treballar en bicicleta o patinet. Els carrils bici haurien de ser segurs (pavimentats i amb
enllumenat), no hauria de ser un espai de lleure i passeig sinó que hauria de ser un espai
reservat per a bicicletes i patinets al costat de la carretera (treure espai al cotxe privat).

-

Millorar la interconnexió de transport públic que permeti una mobilitat fluïda i fàcil entre
municipis de la UP però també amb municipis adjacents. Millorar bus interurbà (que ja
existeix) sobretot incrementant la freqüència. Preus del TP, informació a la gent i acostumar
que sigui una bona opció per moure’s

-

Transport públic a demanda. Transport a demanda als polígons amb més treballadors
adaptat als horaris i torns. És important buscar massa crítica (començar amb minibus i, si
funciona, ja s’ampliaria).

-

Acostar transport públic a les zones industrials. Obligar que les zones industrials i
empreses mitjanes i grans tinguin un Pla de Mobilitat que garanteixi als treballadors poder
anar a la feina amb transport públic.

-

Promoure (des de les administracions municipals) la posada en marxa del tramvia a la UP.
Treballar de manera conjunta perquè el tramvia sigui una realitat i connecti els diferents
municipis de la UP (dins eix de connexió Olot – Girona).

Gestió forestal
-

Manteniment i neteja de boscos per prevenir els incendis. Netejar sotabosc i desbrossar
els arbres. Per fer-ho viable, es necessiten ajudes d’alguna administració i aprofitament de
la biomassa per a fer energia.

-

Planificar la instal·lació de calderes de biomassa (pensades per a grans consumidors,
sobretot indústries que ara consumeixen gas) amb l’objectiu de fer aprofitament dels
boscos. Calderes i xarxes de calor público-privades.

Energies renovables
-

Potenciar comunitats energètiques locals als municipis petits i també a Banyoles. S’explica
que s’està estudiant impulsar-ne. Tant comunitats energètiques públiques en edificis
públics com privades impulsades per ciutadania. Aquesta proposta està relacionada amb la
pobresa energètica ja que permetria derivar energia a les llars que pateixen pobresa
energètica.

-

Incentivar la col·locació de plaques fotovoltaiques sempre que sigui possible, tant a
teulades d’edificis públics, comerços, polígons industrials, grans blocs.

-

Planificar i decidir conjuntament entre administracions i ciutadania la ubicació de les
energies renovables (especialment plaques fotovoltaiques).

-

Col·locar plantes de biogàs per a resoldre la contaminació aqüífera d’origen ramader i
generar biogàs per ser més eficients.

-

Fer obligatori la instal·lació de plaques solars en els nous projectes constructius, tant per
indústries com per privats.

-

Buscar sinèrgies entre indústries ubicades a un mateix polígon (compartir transport de
mercaderies, aprofitament de materials, etc.) i també per a optimitzar mitjans de transport.
Es posa exemple de polígon de Manresa.

Educació
-

Educació, conscienciació i canvi de mentalitat. Educar sobre la importància dels canvis que
hem de promoure a tots els nivells: reducció de consum i consum responsable, reducció
energia, mobilitat (cal que em desplaci amb cotxe,...), etc.

Gestió residus
-

Apostar pel model porta a porta a tota la comarca com a model de recollida més eficient i
que mitiga el canvi climàtic. Implantar el model a tots els municipis i a Banyoles (com a
municipi amb més habitants) en la major brevetat possible. Caldria municipalitzar els

serveis públics de recollida residus tant per millorar la seva eficiència econòmica com per
augmentar els percentatges de selectiva.

Comentaris finals
Des dels participants es demana fer extensiva la informació dels espais de participació. La
convocatòria ha arribat justa, i caldria millorar la planificació de la comunicació. El tècnic de la
Diputació de Girona explica que des de la DdGi i des dels ajuntaments s’ha fet difusió del taller
(ràdio , grups de WhatsApp dels propis ajuntaments...).
Es manifesta que no hi ha representació dels ajuntaments. La tècnica d’Idees, Roser Solà, explica
que els ajuntaments tenen el seu espai i les sessions estan pensades sobretot per ciutadania i
entitats, això no vol dir que les propostes presentades no arribin als ajuntaments ja que son
plans que s’hauran d’aprovar als ajuntaments i aplicar-los. Fa la reflexió que és un procés llarg,
hi ha un mes per entrar propostes i poden sortir propostes concretes que més endavant es
requeriran de la implicació ciutadana per tirar-les endavant.
Un dels participants comenta que la participació és complicada, no tothom té ganes de
participar. Però cal posar en valor la participació i fer un retorn de les propostes (explicar quines
s’incorporen al PAESC, quines no i els motius pels quals no s’accepten). La tècnica d’Idees
explica que el procés participatiu finalitza amb una fase de retorn (que es farà a través del
Decidim i per correu-e). Es demana convocar una sessió informativa de retorn i poder fer el
seguiment de les accions del PAESC.
S’agraeix la participació i es tanca la sessió a les 20.10h

4. Valoracions
Abans de tancar la sessió s’agraeix la participació i s’explica que un cop finalitzar el procés de
participació, les propostes s’estudiaran i es validaran per part de l’equip tècnic de la Diputació,
de l’equip redactor i pels ajuntaments. Aquelles accions validades s’incorporaran en els nous
PAESC per tal que els documents incorporin la ciutadania. Es pretén que cada ajuntament pugui
fer una priorització de totes les accions que s’obtindran en els PAESC per tal d’engegar projectes
estratègics i aprofitar les subvencions europees que s’obriran properament.
Es demana a les persones assistents que responguin una enquesta de valoració (9 respostes). Es
recorda que poden fer més
aportacions a la plataforma decidim https://paescdecidim.ddgi.cat/processes/estanydebanyoles .

La valoració de taller (de l’1 al 5, essent 1 molt malament i 5 molt bé) és la següent.

