CARREGA'T D'ENERGIA I DECIDEIX EL FUTUR
DEL TEU TERRITORI
Pla d'acció per l'energia sostenible i el
clima (PAESC) de la UP Les Guilleries
TALLER DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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1. EL PACTE DE LES ALCALDIES
PER QUE CAL ACTUAR? SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
El canvi climàtic i els impactes que en deriven són el repte de caràcter global més important que les societats humanes
han afrontat mai.
L'escalfament global no és exclusivament un problema ambiental. Incideix en molts d'àmbits i esdevé una qüestió
cabdal que afecta la biodiversitat, el model econòmic, la mobilitat, el comerç, la sobirania alimentària, l'accés a l'aigua
i als recursos naturals, les infraestructures i la salut. Per aquest motiu influirà cada vegada més en les polítiques
mundials, nacionals i locals.
L'alteració de les variables climàtiques –temperatura, precipitació, humitat, velocitat del vent i temperatura de l'aigua
de la mar, entre d'altres– i l'augment en la freqüència i intensitat dels fenòmens meteorològics extrems –sequeres,
inundacions, onades de calor– ja comporten un risc per als ecosistemes, per a la preservació de la biodiversitat i per a
les persones.
HEU REFLEXIONAT SOBRE ELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC EN EL VOSTRE DIA A DIA O ENTORN PROPER?
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1. EL PACTE DE LES ALCALDIES
El Pacte de les Alcaldies és una iniciativa europea, en què les administracions locals assumeixen el compromís voluntari
de millorar l’eficiència energètica, utilitzar energies renovables i adaptar el seu territori al canvi climàtic.

1) ANTIC PACTE D’ALCALDES PER L’ENERGIA SOSTENIBLE
(PAES) (20/2020)
L’adhesió a l’antic pacte d’alcaldes comprometia als signataris a superar
l’objectiu de la Unió Europea de reduir en un 20% les emissions de CO2
abans del 2020.

2) NOU PACTE D’ALCALDES PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA
(PAESC) (40/2030)
A partir del 2015, l’adhesió al nou pacte compromet als signataris a
superar l’objectiu de la Unió Europea de reduir en un 55% les emissions
de CO2 abans del 2030 i a analitzar la vulnerabilitat i planificar accions
per l’adaptació al canvi climàtic del municipi.

1. EL PACTE DE LES ALCALDIES
PER SABER-NE MÉS:
Web Europea del Pacte de les Alcaldies per al clima i l'energia
https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/

Web Pacte de les alcaldies per al clima i l'energia comarques gironines
http://pactealcaldes.ddgi.cat/

2. MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ
ACTUAR
(CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC)

=

Actuar contra les causes

MITIGACIÓ
Reduir les emissions de gasos amb efecte
hivernacle (CO2 eq.) actuant sobre la causa del
canvi climàtic, i millorant els embornals de C.

MITIGACIÓ

+

ADAPTACIÓ

Actuar contra les conseqüències
ADAPTACIÓ
Prevenir, lluitar i preparar-se per als impactes climàtics
(sequeres, onades de calor, pluges torrencials, pujada
del nivell del mar, falta de neu ...) i les seves
conseqüències (incendis forestals, inundacions,
escassetat d'aigua, intrusió salina, al·lèrgies, epidèmies
...), actuant sobre el territori per fer-lo més resilient i
menys vulnerable.
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2. MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ
ACCIONS DE MITIGACIÓ DEL CANVIC CLIMÀTIC. POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR?
Guia d’accions per mitigar el canvi climàtic a les comarques gironines
ACCIONS D’ADAPTACIÓ DEL CANVIC CLIMÀTIC. POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR?
Guia d’Accions d’Adaptació al Canvi Climàtic pels Plans d’Acció Local per a l’Energia i
el Clima (PAESC) – Gener 2021

3. EL PACTE A LES COMARQUES GIRONINES

20 PLANS D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA I EL CLIMA (PAESC)
supramunicipals
MUNICIPIS AGRUPATS PER UNITATS DEL PAISATGE
1 any (maig 2021- maig 2022)

Objectiu de reducció del Green Deal de la UE
55% de reducció d’emissions abans del 2030

Planificació energètica impulsada per la Diputació de Girona:
Estratègia d’emergència climàtica (procés de co-creació en curs)
Pla estratègic de desenvolupament de les energies renovables
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4. CONTEXT TERRITORIAL UP GUILLERIES
Municipi

Població 2018

Anglès

5.519

Brunyola i Sant Martí Sapresa

369

Cellera de Ter, la

1.976

Espinelves

206

Massanes

730

Osor

416

Riudarenes

2.181

Sant Hilari Sacalm

5.591

Santa Coloma de Farners

12.894

Susqueda

97

TOTAL

29.979

5. EVOLUCIÓ D'EMISSIONS I CONSUMS

• Reducció emissions d’un
6,82% entre 2005-2019
• Increment població
14,43%
• Emissions per càpita
(2005) 7,25
tCO2/persona
• Emissions per càpita
(2019) 5,89 tCO2/p. (18,62%)

5. EVOLUCIÓ D'EMISSIONS I CONSUMS
Emissions totals
(t)

Emissions
unitàries (t/hab)

% respecte
UP

Anglès

23.317,78

4,12

15,8

Brunyola i Sant Martí Sapresa

3.588,31

9,42

2,44

La Cellera de Ter

7.809,83

4,00

5,32

Espinelves

1.518,15

7,29

1,03

Massanes

4.879,05

6,28

3,32

Osor

2.722,09

6,36

1,85

Transport urbà rodat: transport privat i comercial

Riudarenes

10.993,71

5,00

7,49

Ajuntament

Santa Coloma de Farners

62.278,17

4,86

42,42

Emissions associades al tractament de residus sòlids
urbans

Sant Hilari Sacalm

29.106,00

5,17

19,82

595,08

6,40

0,40

Municipis de la UP

2%

7%
28%

39%
7%
17%
Edificis industrials
Edificis i equipaments del sector terciari (no municipal)
Edificis residencials

Susqueda

6. VULNERABILITAT AL CANVI CLIMÀTIC
PROJECCIONS CLIMÀTIQUES
• A través del projecte ECTADAP s’ha vist una tendència cap a l’augment de la temperatura i reducció de les
precipitacions de tots els municipis de les Guilleries (escenari 2040-2060)
VULNERABILITAT AL CANVI CLIMÀTIC
• Onades de calor
• Onades de fred
Afectació a la població i increment de la mortalitat associada a la calor i la fred
• Major risc d’incendi
• Sequeres amb escassetat d’aigua
Problemes d’abastament (quantitat i qualitat de l’aigua)
Canvis en els cultius i en la productivitat agrícola
Assecatge i pèrdua de zones humides
• Precipitació extrema i inundacions

6. VULNERABILITAT AL CANVI CLIMÀTIC
Risc d’incendi

Precipitació
extrema i
inundacions

Increment del nivell
del mar

MITJA

ALTA

BAIXA

BAIXA

MITJA

MITJA

ALTA

MITJA

BAIXA

ALTA

MITJA

MITJA

ALTA

MITJA

BAIXA

Espinelves

ALTA

ALTA

BAIXA

MITJA

MITJA

BAIXA

Massanes

ALTA

BAIXA

MITJA

ALTA

MITJA

BAIXA

Osor

ALTA

MITJA

BAIXA

MITJA

ALTA

BAIXA

Riudarenes

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

BAIXA

Sant Hilari Sacalm

ALTA

ALTA

BAIXA

MITJA

MITJA

BAIXA

Santa Coloma de
Farners

ALTA

MITJA

BAIXA

ALTA

ALTA

BAIXA

Susqueda

MITJA

ALTA

BAIXA

MITJA

MITJA

BAIXA

Onades de Calor i
Calor extrema

Onades de Fred i
Fred extrem

Sequeres i
escassetat d’aigua

Anglès

ALTA

MITJA

Brunyola i Sant Martí
Sapresa

MITJA

Cellera de Ter

Municipis de la UP

7. COMPROMISOS DEL PACTE
ON VOLEM ANAR?
OBJECTIUS 2030
• Reduir les emissions de GEH en un 55% cada municipi de la UP
• Enfortir la capacitat d’adaptació al canvi climàtic
VISIÓ 2050: territori resilient i neutre en carboni i energia sostenible, segura i
assequible per tothom.
Municipi

Anglès

Reducció
13.387,42
tones de CO²

Brunyola i
Cellera de
Sant Martí
Espinelves
Ter, la
Sapresa
2.432,93

3.189,59

988

Massanes

Sant
Santa Coloma
Osor Riudarenes Hilari
Susqueda
de Farners
Sacalm

3.038,22

1.573

6.346,83

15.992,7
4

37.606,73

149,22

7. COMPROMISOS DEL PACTE
COM HO FAREM?
MITJANÇANT LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
• Disminuir el consum d’energia > 32,5%.
• Consum elèctric 50% renovable al 2030 i 100% el 2050 prioritzant la proximitat de la
producció elèctrica als centres de consum i la generació d’energia distribuïda.
• Consum final d’energia >32,5% renovable al 2030
AMB PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA

ESTABLINT MECANISMES DE GOVERNANÇA
Una visió de futur pel nostre territori en corresponsabilitat amb els reptes globals

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
1.5

Impulsar la Mobilitat sostenible a les Guilleries

El gran repte de les Guilleries per aconseguir una reducció important de les accions és la mobilitat sostenible.
Les accions proposades per a la mobilitat sostenible són:
- Planificació de la mobilitat intramunicipal
-Conveni per transport de treballadors (acció a treballar de manera conjunta amb les empreses)
-Compartir línies de transport escolar amb la ciutadania
-Servei minibus per trucada i/o aplicacions mòbil
-Suport i col·laboració amb plataformes d’ús compartit de vehicles (per exemple Som Mobilitat); valorar la
creació d’una borsa local de car-sharing
-Planificació dels punts de recarrega de vehicles elèctrics amb aplicacions mòbil (un punt mínim per municipi)
-Planificació/millora de ciclovies per connectar municipis. Valorar la implementació d’un servei d’ús comunitari
de bicicletes elèctriques per facilitar la mobilitat en bicicleta (tipus Bicing o Girocleta) en aquells municipis ben
connectats per ciclovies (com el Carrilet)
-Esdevenir un grup de pressió a l’hora de fer demandes conjuntes en termes de mobilitat

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
1.6

Definició de les ubicacions de les infraestructures
necessàries per realitzar la transició energètica

L’eina de planificació urbanística dels municipis és el pla d’ordenació urbanística municipal
(POUM). L’acció vol potenciar la comunicació entre els municipis de les Guilleries per tal que
decideixin de manera conjunta quin model energètic volen dins el territori.
Es tracta de reunir-se, mitjançant la taula de coordinació del PAESC, amb antelació a les possibles
accions provinents de la Generalitat. Els objectius del pacte de transició energètica de Catalunya
volen un 50% de l’energia consumida que vingui de fonts renovables al 2030 i que de cares al
2050 en sigui el 100%.
Això vol dir que els municipis han de començar a pensar com volen aconseguir gestionar la
demanda energètica del seu territori. Aquesta acció vol ajudar a la presa de decisions de manera
conjunta i oferint ajuda i consell entre tots. Definir els criteris paisatgístics comuns per al
desenvolupament de parcs solars o eòlics.

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
2.1

Gestió forestal conjunta

Atès que les Guilleries és un territori altament forestal es proposa realitzar una sèrie d’accions de manera conjunta:
•Planificació forestal a nivell de massissos
L'acció s'adreça a la comunicació entre Ajuntaments per a les redaccions dels respectius Plans de gestió forestal
municipal, que abasteixen la totalitat dels terrenys forestals del municipi per a una gestió global, amb múltiples
objectius: reduir el risc de grans incendis forestals, millorar la producció de fusta i, en general, el conjunt de funcions
del bosc, tot incrementant les capacitats d’adaptació al canvi climàtic i potenciant l’aprofitament sostenible de recursos
forestals. La planificació ha d’incloure:
•Aprofitament de biomassa de proximitat
•Optimització de les xarxes de camins i pistes forestals
•Pla de prevenció d’incendis a escala supramunicipal

8. PROPOSTA ACCIONS CLAU
ALTRES ACCIONS MUNICIPALS PROPOSADES

PER AMPLIAR INFORMACIÓ
ACCIONS DE MITIGACIÓ DEL CANVIC CLIMÀTIC. POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR?
Guia d’accions per mitigar el canvi climàtic a les comarques gironines
ACCIONS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC. POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR?
Guia d’Accions d’Adaptació al Canvi Climàtic pels Plans d’Acció Local per a l’Energia i el Clima
(PAESC) – Gener 2021
WEB DEL PACTE DE LES ALCALDIES
https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/
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