TALLER DE PARTICIPACIÓ TELEMÀTICA UP GUILLERIES - 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 les Guilleries.
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 Guilleries 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 de les Guilleries.
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
ECOSERVEIS i IDEES

18.40h a 19.30h

Dinàmica participativa
Donat el nombre de persones, s’obre un debat en un sol grup. Es deixen
uns minuts perquè cadascú pensi propostes individualment i es fa una
ronda per posar-les en comú i debatre-les. Una dinamitzadora les anota en
una pissarra virtual. També es recullen noves aportacions.

19.30h a 19.45h

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 8 persones, sense incloure l’equip organitzador i les dinamitzadores.
Les persones participants representen administracions públiques (3), entitats (2) i particulars
(3). Per municipis: Anglès, Santa Coloma de Farners, Sant Hilari, Susqueda.

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

Conscienciació / pedagogia
−

Conscienciar a la població sobre la necessitat de reduir el consum a tots nivells. Anar
cap al decreixement i deixar de vincular el progrés al PIB.

−

Sensibilitzar als centres educatius (escoles verdes i instituts verds). Importància de fer
campanyes de sensibilització ambiental i sobre el canvi climàtic als centres educatius
perquè els infants i joves són els que en patiran més els efectes en el futur.

−

Aprofitar propostes i iniciatives que han funcionat a altres territoris per aplicar-les a la
unitat de paisatge. Adaptar les propostes a cada un dels municipis d’acord amb les seves
característiques.

Participació
−

Implicar a la ciutadania a títol individual i també a grups ja organitzats que ja fa temps
que estan treballant en l’àmbit del medi ambient (Salvem la Riera, no al ramal de la Mat,
etc.).

−

Promoure el diàleg i l’entesa en la planificació de les energies renovables. Debatre amb
la ciutadania i agents socials on s’ubiquen els parcs energètics, com es construeixen i
com es gestionen.

Normativa
−

Pressionar perquè des de les administracions central i autonòmica es facin canvis
legislatius per facilitar la transició energètica. Ara hi ha regulacions que deixen poc
marge de maniobra. Per exemple, la normativa diu que la distància màxima per fer
comunitats energètiques és de 500 metres, i a França és de 2 quilòmetres. S’hauria
d’ampliar aquest marge per facilitar-ho.

−

Promoure que els diferents ajuntaments de la UP destinin una part de l’IBI a accions
per protegir el medi ambient i mitigar el canvi climàtic. És una acció que ja s’ha fet a
Santa Coloma, que hi destina el 0,5%.

Transport
−

Promoure transport petit, tipus furgonetes compartides elèctriques, per connectar els
municipis. Ara hi ha autobusos molt grans amb poca gent i és molt poc eficient. Cal
fomentar una mobilitat diferent.

−

Millorar la xarxa de carril bici per connectar els diferents pobles i que sigui per ús de
mobilitat quotidiana (no per oci o esport). Que estigui ben senyalitzat i sigui segur.

−

Fomentar iniciatives de compartir vehicle com el carsharing.

−

Implantar el transport a demanda com ja es fa en algun municipi com Susqueda.

Energies renovables
−

Fer una planificació d’on s’ubiquen les plantes d’energies renovables (fotovoltaica,
eòlica, biogàs) al territori. Evitar posar-les en sòl fèrtil que faci disminuir la producció
agrícola i optar per utilitzar sostres de polígons industrials, etc. Actualment la normativa
ja estableix que només es podran posar plaques fotovoltaiques en terra erma.
Ecoserveis informa que existeix l’opció d’agrovoltaiques, que són plaques que combinen
sòl agrícola amb generació d’energia.
Es proposa utilitzar estudis fets per la Universitat de Girona sobre on posar aquests
parcs. Des de la Diputació de Girona s’informa que s’està fent una mapificació
propostiva de plantes de renovables al territori (indicant on és millor posar-les) en la
part pública de diferents comarques.

−

Que els edificis municipals tinguin plaques fotovoltaiques per reduir emissions i donar
exemple.

−

Obligar a través d’ordenances que tant les noves edificacions com les rehabilitacions
instal·lin plaques solars.

−

Fomentar les comunitats energètiques (tant promogudes per ajuntaments com per
entitats) per ser autosostenibles i fer front la pobresa energètica repartint l’energia
sobrant.

−

Impuls de compres col·lectives de plaques entre diferents veïns, així com
assessorament i muntatge compartit. Buscar empreses o entitats que aportin el valor
tècnic i puguin donar suport en la gestió i assessorament (com ja està fent, per exemple,
Som energia).

−

Aprofitar l’energia eòlica a la zona de les Guilleries, amb un ús raonable.

Biomassa
−

Connectar generació d’energia a través de la biomassa, sobretot per edificis on hi ha un
consum més gran. A la zona de les Guilleries hi ha molt bosc i es podria aprofitar.

−

Promoure comunitats energètiques tèrmiques tant per sector residencial com terciari.
Crear una xarxa de calor que funcioni amb biomassa (en casos que hi hagi edificis
agrupats). A alguns països bàltics es té com a servei públic, que a més fa passar les
canonades per sota les voreres i les desglaça.

Prevenció d’incendis
−

Promoure l’ús de ramats per netejar bosc i prevenir el risc d’incendi forestal.

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 (3 respostes). Es
recorda que poden fer més
aportacions a la plataforma decidim https://paescdecidim.ddgi.cat/processes/guilleries .

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

