Ajuntament de Canet d’Adri

AGENDA 21 LOCAL DE CANET D’ADRI
DOCUMENT III:
PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

Octubre 2007

Realitzat per:

Amb el suport de:

Ajuntament de Sant Martí de Llémena:

Jaume Frigolé, Alcalde de Canet d’Adri
Albert Puig, Assessor de Medi Ambient
Josep M. Beltran, Secretari de Canet d’Adri

Diputació de Girona:

Olga Freixa , directora facultativa de les Agendes 21 locals de la Vall de
Llémena
Joana Tarrés , ex-adjunta a la direcció facultativa de les Agendes 21 locals
de la Vall de Llémena
Xènia Illas , adjunta a la direcció facultativa de les Agendes 21 locals de la
Vall de Llémena

Equip de redacció:
Marta Vayreda, ambientòloga, coordinadora de les Agendes 21 locals–
DEPLAN–
Belén Perat, ambientòloga, adjunta a la coordinació de les Agendes 21
locals –DEPLAN–
Jaume Llunell, ambientòleg –DEPLAN–
Elisabet Bartés i Rica, ambientòloga –DEPLAN–
Marc Armas, ambientòleg –DEPLAN–
Gemma Gelabert, geògrafa –DEPLAN–
Maria Frigola, arquitecte
Neus Montlló, ambientòloga –DINAMIS–
Mar València, tècnica de turisme
Joan Llinàs, especialista en patrimoni cultural –JANUS–
Isidre Rebenaque, dissenyador gràfic –IRIS COMUNICACIÓ–

ÍNDEX

DOCUMENT III: PLA D’ACCIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT

1. INTRODUCCIÓ

3

2. PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

5

3. RESUM DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT

34

4.PLA DE TREBALL

37

Agenda 21 local de Canet d’Adri
Document III: Pla d’Acció per a la Sostenibilitat

1

1. Introducció
Els documents de la descripció de la situació actual, la diagnosi i el Pla d’Acció, constituiran l’eix
vertebrador de l’Agenda 21 de Canet d'Adri.
El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat és un document que s’estableix a partir de les
conclusions del document de diagnosi, i és una eina que permet planificar les accions necessàries
per encaminar el municipi cap al desenvolupament sostenible. Així dons, l’objectiu del Pla d’Acció
és dirigir el desenvolupament de l’Agenda 21 municipal, executant de forma coherent i sostenible
les actuacions destinades a la millora ambiental.
La metodologia seguida per a l’elaboració del PALS de Canet d'Adri ha estat la següent:
A. En primer lloc, s’han identificat les línies estratègiques que serviran de referència per fixar
els eixos fonamentals de la política de desenvolupament local sostenible de la comarca,
amb la finalitat d’abordar els problemes detectats.
B. Després, s’ha fet la proposta de programes d’actuació a desenvolupar dins cadascuna de
les línies estratègiques anteriors.
C. I, finalment, s’han definit les accions concretes a dur a terme dins de cadascun dels
programes d’actuació especificats.
Les línies estratègiques són els eixos fonamentals de la política de desenvolupament local
sostenible del municipi, amb la finalitat d’abordar els problemes detectats a la diagnosi. Aquestes
grans àrees temàtiques es creen per aglutinar les accions amb un objectiu comú. El Programa
d’actuació consta de diferents camps concrets a desenvolupar dins de cada línia estratègica. Les
accions concretes són els projectes a realitzar dins cada un dels programes d’actuació especificats
anteriorment.
Les accions concretes són els projectes a realitzar dins cadascun dels programes d’actuació
especificats anteriorment. Les accions es presenten mitjançant fitxes numerades on s’estableix:
1. Nom
2. Descripció
3. Termini
4. Periodicitat
5. Prioritat
6. Entitats involucrades en la seva execució
7. Fonts de finançament
8. Valoració econòmica
El termini de l’actuació permet orientar l’inici de l’acció i la seva execució. En aquest cas els
diferents terminis establerts són els següents:
Curt: en curs o en fase d’execució en dos anys.
Mig: projecte aprovat i/o execució entre 3 i 5 anys.
Llarg: projecte pendent i/o execució no prevista en els propers 5 anys.
La periodicitat de l’actuació determina si ha de ser una acció puntual o si s’ha d’actualitzar en el
temps. Així mateix, les actuacions més complexes o de major cost es poden dividir en diferents
fases al llarg del temps (actuacions de periodicitat continuada).
La prioritat de les actuacions es divideix en: baixa, mitjana i alta. En qualsevol cas, les prioritats
es defineixen, tant en funció de la necessitat com de la capacitat de portar a terme una
determinada acció. Tot això es deu al fet que la capacitat pressupostària del Consell Comarcal és
limitada, i que caldrà negociar diverses de les actuacions proposades amb d’altres
administracions.
Baixa: existeix una gestió però es pot millorar; o no es realitza cap gestió i
aquesta s’aconsella.
Mitjana: no es realitza cap gestió i és necessari portar-la a terme.
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Alta: hi ha un incompliment legal o una mancança significativa i, per tant, és
imminent realitzar l’actuació.
Les entitats involucrades en l’execució de l’acció són en primer lloc l’Ajuntament, però també hi
poden estar involucrades diverses associacions, comissions, Consell Comarcal, Diputació,
Generalitat, etc. Les sigles de les diferents entitats involucrades són les següents:
AC: Ajuntament de Canet d’Adri
CCR: Consell Comarcal del Gironès
GC: Generalitat de Catalunya
departament)
ACA: Agència Catalana de l’Aigua

(sense

especificar

DPTOP: Departament de Política Territorial i Obres
Públiques
DC: Departament de Cultura
CCPAE: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
CPF: Centre de la Propietat Forestal

CdC: Cambra de Comerç
DdG: Diputació de Girona
DMAH: Departament de Medi Ambient i
Habitatge
CONGIAC: Consorci per a la Gestió Integral
d’Aigües de Catalunya
DARP: Departament d’Agricultura Ramaderia
i Pesca
OdP: Observatori del Paisatge
XCT: Xarxa de Custòdia del Territori
ADF: Associació de Defensa Forestal

Finalment, la valoració econòmica és una aproximació del cost que pot suposar la realització de
l’actuació. Per això, es determinen, si pot ser, les fonts de finançament externes per tal de dur-la
a terme.
L’Ajuntament de Canet d'Adri com a impulsor de l’Agenda 21, serà responsable d’executar
directament les actuacions previstes, o de negociar la seva execució amb les institucions i
altres ens que es plantegi en cada cas.
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2. Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
A continuació s’exposa cada una de les diferents accions de la proposta de Pla d’Acció Local.

LÍNIA
ESTRATÈGICA:

A. Incorporació de criteris ambientals en l’ordenació i gestió del
municipi

Objectiu:
L’objecte d’aquesta línia és la recerca de la sostenibilitat mitjançant una millora de la gestió municipal en la qual
s’inclouen termes de planificació i ambientalització dels serveis municipals.

PROGRAMA:

I. Vetllar per una ordenació sostenible

ACTUACIÓ:

1. Aplicar criteris ambientals en la revisió del Planejament municipal

Descripció:
El planejament general vigent al municipi de Canet d’Adri es regula segons les Normes Subsidiàries que daten
de l’ any 1999. En data 26 de setembre de 2001, es va aprovar definitivament la Modificació Puntual de les
NNSS de Planejament de Canet d’Adri per a l’adaptació cartogràfica del Pla Especial de delimitació definitiva
dels espais del PEIN Muntanyes de Rocacorba.
Tot i que es recent l’aprovació final de la normativa urbanística a Canet d’Adri es proposa que en la futura
revisió de la figura de planejament, s’haurien d’incorporar les determinacions de la present Agenda 21 local i
les recomanacions del PERUSNU, sobretot en el tractament del sòl no urbanitzable, el paisatge (urbà i rústic),
els espais protegits i els connectors.
A més, cal que aquest POUM tingui en compte criteris per una construcció sostenible, segons el nou decret
d’ecoeficiència i el codi tècnic per a l’edificació. Alguns dels criteris ambientals a tenir en compte són:
- Xarxa separativa d’aigües pluvials
- Accessibilitat
- Regulació del trànsit intern
- Creació de zones per a la recollida selectiva
- Elements d’eficiència energètica i energies alternatives
Termini: Llarg
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Baixa
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC, DPTOP
Fonts de finançament: DPTOP
Valoració econòmica: 1.800€ (dedicació tècnica)
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PROGRAMA:

II. Millora de la mobilitat

ACTUACIÓ:

2. Crear punts de recollida als diferents nuclis urbans

Descripció:
Per tal de racionalitzar els desplaçaments en vehicle privat i reduir el nombre de cotxes a la via pública es
proposa que l’Ajuntament promogui diferents opcions de cotxe compartit amb els objectius de:
Fer un ús racional del cotxe o transport privat.
Facilitar als ciutadans i ciutadanes una altra alternativa en els seus desplaçaments
Disminuir la contaminació produïda pels vehicles privats.
Millorar la utilització de l'espai públic.
Donat a la tipologia de municipi format per nuclis i urbanitzacions disperses es proposa crear uns “Punts de
recollida” als diferents nuclis urbans. Aquests punts han de ser llocs de pas de vehicles de manera que un
vehicle amb places lliures pugui agafar la persona que es troba al punt de recollida per portar-lo fins al nucli
urbà de Canet d’Adri.
Per portar a terme aquesta actuació, cal seguir els següents passos:
•
Triar com a mínim un punt de recollida a cada nucli, tenint en compte les persones que utilitzaran
aquest punt
•
Dissenyar un cartell de “Punt de recollida”
•
Instal·lar els cartells de “Punt de recollida”
•
Realitzar una campanya de comunicació i sensibilització
Terminis: Curt
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
Àmbit: Vall de Llémena
Ens involucrats en la seva execució: AC
Fonts de finançament: DdG del “Pla d’Acció”
Valoració econòmica: 1.000 € (tria de punts) + 1.000 (disseny) + 1.000 € (cartells) + 3.000 € (campanya) =
6.000 €
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ACTUACIÓ:

3. Implantar el servei de taxi a la demanda

Descripció:
La manca d’un transport públic per la comunicació entre els nuclis històrics i Canet d’Adri fa que es proposi la
implantació del servei de taxi a la demanda. Aquest és un servei de taxi però amb un cost semblant al d’un
transport públic, el qual permet connectar els nuclis amb el transport públic de Canet d’Adri.
El sistema de funcionament és senzill, l’usuari passa a recollir per l’Ajuntament un talonari amb 10 tiquets.
Quan l’usuari necessita anar a Canet d’Adri sol·licita el servei de taxi a la demanda trucant al taxista amb el que
l’Ajuntament prèviament ha signat un conveni per tal de desplaçar-se. Alhora de pagar, l’usuari entrega un
tiquet i un import tancat. Els tiquets són intercanviats per part dels taxistes a l’Ajuntament per la resta del cost
que ha suposat el desplaçament.
Aquest servei ha de servir per comunicar els nuclis urbans amb Canet d’Adri (consultori mèdic, transport públic,
etc.)
El requisit indispensable per tal de poder fer ús d’aquest servei és està empadronat al municipi.
Per portar a terme el servei de taxi a la demanda cal:
•
Realitzar un conveni amb les dues llicències de taxi de Canet d’Adri.
•
Fer uns talonaris de 10 tiquets pels usuaris
•
Pagar als taxistes el sobrecost dels serveis de taxis realitzats
•
Realitzar una campanya de comunicació i sensibilització
Terminis: Mig
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Mitjana
Àmbit: Vall de Llémena
Ens involucrats en la seva execució: AC i CCG
Fonts de finançament: DdG del “Pla d’Acció”
Valoració econòmica: 6.000 €

ACTUACIÓ:

4. Impulsar la utilització del transport públic

Descripció:
La utilització del transport públic és minoritària respecte a la utilització del vehicle privat per als desplaçaments
diaris, per tal d’augmentar l’ús de la línia que comunica Canet amb Sant Gregori i la ciutat de Girona, es
proposa que des de l’Ajuntament es premií la utilització del transport públic mitjançant bonificacions per als
seus usuaris.
També cal que des de l’Ajuntament s’impulsi la utilització del transport públic mitjançant una campanya de
comunicació per a que tota la població conegui el nou servei, explicant el perquè de la utilització d’aquest mitjà
de transport i els avantatges que això comporta a nivell individual i col·lectiu com és:
•
Reducció del consum de recursos naturals i contaminació a l’atmosfera
•
Reducció de la utilització del territori
•
Reducció de l’estrès per una manca d’embussos
•
Etc.
Terminis: Curt
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
Àmbit: Vall de Llémena
Ens involucrats en la seva execució: AC i CCG
Fonts de finançament: DdG del “Pla d’Acció”
Valoració econòmica: 1.000 € (bonificacions) + 2.000 € (disseny campanya) + 1.000 € (realització campanya)
= 4.000 €
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PROGRAMA:

III. Millora de la gestió de l’aigua

ACTUACIÓ

5. Realitzar el Pla director d’abastament de l’aigua

Descripció:
La degradació dels recursos hídrics, tant superficials com especialment els subterranis, d’on provenen moltes
captacions de municipis petits, evidencia una minva en la qualitat de l’aigua que prové en alguns casos de
pràctiques poc sostenibles d’ús del territori.
Per aquest motiu es proposa la redacció d’un pla director d’abastament d’aigua que pretengui afavorir una
millor gestió dels recursos i un increment en el seu estalvi, i per això ha de contenir els següents aspectes:
1. Descripció de les infrastructures existents
2. Diagnosi de l’estat actual del servei d’abastament i de la qualitat de l’aigua
3. Diagnosi de la demanda futura
4. Proposta d’actuacions per a la millora de l’eficiència del servei i calendari d’aplicació
5. Estudi de costos del servei i de noves inversions
6. Proposta d’estructura tarifària per a l’autofinançament del cost integral del servei
Per a l’elaboració del Pla Sectorial d’Abastament d’Aigua de Catalunya, l’ACA i la CONGIAC han realitzat un
estudi a on es posa de manifest deficiències infrastructurals i de gestió en alguns sistemes públics
d’abastament d’aigua de Catalunya. Per aquests motius, l'ACA ha aprovat una Ordre d'ajuts perquè els
municipis de menys de 5.000 habitants s'impliquin en la redacció del seu propi Pla director abans del
desembre de 2007.
Termini: Curt
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC, ACA
Fonts de finançament: ACA
Valoració econòmica: 8.000€

ACTUACIÓ:

6. Garantir la depuració de les aigües residuals a tots els nuclis

Descripció:
Actualment ni el municipi de Canet d’Adri ni els nuclis històrics que el conformen compten amb cap sistema de
depuració de les aigües residuals.
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) té previst per al període 2012-2014 la
construcció d’una EDAR i els seus respectius col·lectors a Canet d’Adri.
S’ha de garantir la correcta depuració de les aigües residuals de tots els nuclis que conformen Canet d’Adri per
tal de minimitzar els abocaments d’aigües residuals a la llera pública, per tant cal que l’Ajuntament faci un
seguiment de la implantació d’aquestes actuacions.
Termini: Llarg
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC i ACA
Fonts de finançament: ACA
Valoració econòmica: 1.800€ (dedicació tècnica)
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ACTUACIÓ:

7. Construir de la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals

Descripció:
La xarxa de sanejament d’aigües residuals de Canet d’Adri és unitària, és a dir, no es separa les aigües
residuals de les aigües pluvials.
Aquest criteri es continua aplicant a les noves urbanitzacions, de manera que el volum de les aigües residuals
és molt més gran que la generació d’aquestes al mesclar-se amb aigua de pluja.
En aquesta acció es proposa que tota nova construcció compti amb xarxa separativa d’aigües en totes les
noves construccions així com s’aprofiti els aixecaments de terra per implantar-la a les velles urbanitzacions.
Termini: Mig
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: ASG, ACA
Fonts de finançament: Valoració econòmica: 1.800€ (dedicació tècnica)

ACTUACIÓ:

8. Realitzar un inventari complet de tots els pous del municipi

Descripció:
En termes generals hi ha una manca de coneixement dels pous actius del municipi. Només es disposa
d’informació dels pous inscrits al registre d’aigües, dades que en la major part dels casos és incompleta o no
està actualitzada. Aquest fet impossibilita conèixer el consum real d’aigua del municipi, el consum per habitant,
etc.
Es proposa realitzar un inventari de tots els pous del municipi en el qual ha de constar:
Cabals d’extracció
Qualitat de l’aigua (mitjançant analítiques)
Ús de l’aigua del pou
Propietari
Un cop es coneguin les dades anteriors, caldrà procedir a legalitzar tots aquells pous que no disposin del permís
corresponent. A més, caldrà planificar i controlar les captacions per tal de minimitzar l’efecte sobre l’aqüífer.
Termini: Llarg
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Baixa
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC, ACA
Fonts de finançament: ACA
Valoració econòmica: 6.000 €
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PROGRAMA:

IV. Millora de la gestió de residus

ACTUACIÓ:

9. Reduir progressivament el nombre de contenidors de rebuig

Descripció:
Si es comparen per fraccions, s’observa com el rebuig és la fracció majoritària en les escombraries dels
ciutadans de Canet d’Adri, tot i que la recollida selectiva ha anat augmentat any rera any des de la seva
implantació.
Es proposa millorar la ubicació, quantitat i servei de la recollida selectiva de residus, la qual ha d’anar
acompanyada de la reducció progressiva del nombre contenidors de rebuig, per tal d’incrementar la fracció
selectiva recollida la municipi.
Per tal que aquesta actuació tingui una bona acollida cal que vagi acompanyada d’una campanya d’informació i
sensibilització de gestió de residus.
Termini: Llarg
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Baixa
Àmbit: Vall de Llémena
Entitats involucrades en la seva execució: AC i CCG
Fonts de finançament: CCG
Valoració econòmica: 3.000 € (campanya)

ACTUACIÓ:

10.

Promocionar el compostatge casolà

Descripció:
A Canet d’Adri no es realitza la recollida de la matèria orgànica, en canvi el Consell Comarcal del Gironès ha
posat en marxa la realització del compostatge casolà com a eina que afavoreix un estalvi alhora de gestionar
aquests residus i l’aparició d’un subproducte (compost) molt útil per a comunitats rurals.
Per a promocionar el compostatge primerament es va realitzar una campanya informativa als habitants i
desprès als interessats se’ls va donar un compostador.
Per tal de promocionar l’experiència es proposa la realització d’una jornada de participació ciutadana per tal de
fer el seguiment de la primera campanya i comprovar els resultats alhora de tornar a fer difusió per tal de que
més gent al municipi realitzi compostatge casolà.
Termini: Mig
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Mitjana
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC i CCG
Fonts de finançament: CCG
Valoració econòmica: 1.000€
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PROGRAMA:

V. Millora de l’eficiència energètica

ACTUACIÓ:

11.

Potenciar la instal·lació d’energies renovables

Descripció:
Cal potenciar la instal·lació d’energies renovables tant en l’àmbit públic com en el privat. A Canet d’Adri no hi ha
cap dependència municipal que funcioni mitjançant plaques solars. Es proposa establir com a prioritat municipal
l’ús d’energies alternatives en les instal·lacions existents i en les noves instal·lacions previstes com ara les de
tipus esportiu.
Aquesta actuació pot suposar un sobrecost inicial de l’obra però a llarg termini suposarà un estalvi de recursos
naturals.
Termini: Curt
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Alta
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC, DdG, DMAH
Fonts de finançament: DdG del “Pla d’Acció”
Valoració econòmica: 900€ (dedicació tècnica)

ACTUACIÓ:

12. Desenvolupar les actuacions del Pla d’adequació de l’enllumenat
exterior

Descripció:
El Consell Comarcal del Gironès ha realitzat el Pla d’adequació de l’enllumenat públic de tots els municipis de la
comarca.
El pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior existent concreta el programa d’actuacions per a
l’adaptació de l’enllumenat públic i les accions per promoure l’adequació de la il·luminació exterior de titularitat
privada.
Es proposa el desenvolupament de les actuacions sorgides d’aquest Pla d’adequació de l’enllumenat exterior al
municipi.
Terminis: Curt
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC, CCG
Fonts de finançament: CCG i DdG
Valoració econòmica: 1.800€ (dedicació tècnica)

Agenda 21 local de Canet d’Adri
Document III: Pla d’Acció per a la Sostenibilitat

11

PROGRAMA:

VI. Control i gestió ambiental municipal

ACTUACIÓ:

13. Elaborar un cens de les despeses mediambientals de
l’Ajuntament

Descripció:
Tal com estableix la Llei general pressupostària, l’Ajuntament de Canet d’Adri elabora els pressupostos
municipals per partides pressupostàries, per la qual cosa es desconeix la quantitat monetària destinada
exclusivament per a l’àmbit de medi ambient. No es disposa d’una descripció detallada de quines han estat les
despeses de les diferents àrees , i en concret de l’àrea de mediambient.
Es proposa l’elaboració d’un cens de totes aquelles activitats o actuacions de caire mediambiental de les
diferents àrees de l’Ajuntament, per tal de determinar quina és la despesa econòmica que es destina als temes
mediambientals.
Termini: Curt
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Baixa
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC
Fonts de finançament: Valoració econòmica: 300 €
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ACTUACIÓ:

14.

Crear una base de dades de gestió ambiental municipal

Descripció:
Des de l’Ajuntament de Canet d’Adri es porta un control de diferents aspectes de la gestió municipal, però molts
d’ells són encara en format paper, amb els conseqüents problemes que pot comportar un canvi de personal, la
dificultat que comporta buscar la informació arxivada o la comparació de dades, etc.
Així doncs, cal elaborar una base de dades en suport informàtic on hi figuri la diferent informació sobre la gestió
ambiental del municipi, on entre d’altres, hi hauria de constar informació relativa a:
Llicències d’activitats: estat d’adequació a la LIIAA, tràmits, documentació pendent, etc.
Consums municipals: aigua, llum, gas, carburants, etc.
Permisos concedits de connexió a xarxa de sanejament
IAE
Denúncies/queixes rebudes a l’Ajuntament
Nous censos, registres, etc. derivats de les actuacions del PALS
etc.
El municipi no disposa de cap control de les despeses municipal (consum energètic, aigua, etc.), de manera
que es desconeix quins períodes o dependències tenen un major consum i per tant no es pot actuar en
conseqüència.
Existeixen diversos programes informàtic per a aquest objectiu. Així dons per exemple el programa informàtic
WinCEM de Comptabilitat Energètica Municipal, desenvolupat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) permet
conèixer de forma ràpida i còmoda els consums energètics municipals i, per tant, corregir aquells consums
excessius de les dependències municipals o serveis municipals que difícilment serien detectables sense cap
suport informàtic. També permet ampliar la gestió de l’energia a les instal·lacions o serveis públics que són
gestionats per altres entitats en règim de concessió o per convenis, formalitzant un protocol d’intercanvi
d’informació.
Així mateix, cal dur un control dels consums d’aigua, de manera que es pugui detectar en quines dependències
i/o serveis hi ha un major consum d’aigua, els pics de consum i d’altres anomalies.
Cal doncs formar una persona de l’Ajuntament o una persona externa que pugui utilitzar aquests programes.
Aquestes feines també les pot desenvolupar el tècnic ambiental compartit.
Termini: Llarg
Periodicitat: Anual
Prioritat: Mitjana
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC
Fonts de finançament: AC
Valoració econòmica: 3.000 €
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ACTUACIÓ:

15.

Aprovar el Mapa de Capacitat Acústic

Descripció:
El municipi de Canet d’Adri no disposa del mapa de capacitat acústic proposat pel Departament de Medi
Ambient aprovat. Al tractar-se d’un municipi de menys de 5.000 habitants no té la obligació de realitzar una
ordenança reguladora de la contaminació acústica municipal, però es considera de gran utilitat l’aprovació del
mapa de capacitat acústica.
Es proposa l’aprovació del mapa de capacitat acústica que defineix la sensibilitat acústica de les principals
zones del municipi, per tant esdevé una eina de gran utilitat alhora de regular els nivells sonors del municipi i la
planificació urbanística.
Terminis: Curt
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
Àmbit: Municipal
Ens involucrats en la seva execució: AC
Fonts de finançament:Valoració econòmica:-

ACTUACIÓ:

16.

Crear la figura del Tècnic de Medi Ambient compartit

Descripció:
Els Ajuntaments de la Vall de Llémena no disposen de tècnic ambiental, la qual cosa fa que hi hagi una manca
de criteris ambientals en la gestió municipal. Donat que la majoria dels Ajuntaments de la comarca són de
menys de 5.000 habitants, es proposa crear la figura del tècnic ambiental compartit.
Aquest tècnic podria formar part de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès per tal d’establir
els objectius ambientals a treballar i podria anar als Ajuntaments unes hores a la setmana, de manera que
aquest podria ser el vincle entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments.
Algunes de les tasques a realitzar pel tècnic ambiental compartit són:
Seguiment dels consums energètics i d’aigua del municipi i de les instal·lacions municipals
Adaptació de les ordenances municipals tipus creades pel Consell Comarcal del Gironès
Potenciar eines de gestió ambiental a l’administració i a l’empresa privada
Realització de campanyes d’educació ambiental
Seguiment de la implantació del planejament municipal
Promoure el segell verd i els criteris ambientals en l’edificació
Assessorament en la gestió forestal i prevenció d’incendis
Assessorament en les llicències ambientals en règim de comunicació
Assessorament de la legislació ambiental i tècnic ambiental
A més, cal que el tècnic ambiental compartit o un tècnic del propi consell comarcal ajudi els municipis en
les següents actuacions:
Revisar els mapes de zonificació de la contaminació lluminosa
Finalitzar l’inventari de camins i pistes
Termini: Mig
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Mitjana
Àmbit: Vall de Llémena
Entitats involucrades en la seva execució: AC , CCG
Fonts de finançament: AODL
Valoració econòmica: 3.000 €
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ACTUACIÓ

17.

Crear una Ordenança de Convivència Ciutadana i Via Pública

Descripció:
S’ha detectat una manca de regulació en certs aspectes importants per al correcte funcionament de Canet
d’Adri, els quals s’engloben en el que es coneix Convivència Ciutadana o Civisme. Es proposa la redacció
d’una ordenança municipal que permeti regular els aspectes que s’enuncien a continuació:
Abocaments de residus incontrolats.
Gestió de Residus procedents de les obres.
Manteniment del Mobiliari urbà
Activitats permeses i no permeses en la via pública
Soroll i Vibracions
Manteniment de Zones Verdes
Publicitat
En aquesta ordenança s’han d’establir sancions davant del no compliment de la mateixa per tal d’assegurar la
convivència ciutadana així com el manteniment de les infraestructures i elements actuals de Canet d’Adri.
Termini: Mig
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Mitjana
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC
Fonts de finançament: Valoració econòmica: 2.000€

ACTUACIÓ:

18. Introduir bones pràctiques ambientals en la gestió de
l’Ajuntament

Descripció:
Cal que l’Ajuntament faci un protocol on s’estableixin els criteris mediambientals que s’han de seguir tant en les
compres pel propi edifici de l’Ajuntament o altres edificis municipals, com pel mobiliari urbà, a més a més s’ha
d’establir recomanacions i instruccions, senzilles i concretes, per tal de millorar la gestió ambiental de
l’Ajuntament i les dependències municipals, pel que fa a:
L’ús racional del paper (estalviar paper)
L’ús del paper reciclat i de materials d’oficina reutilitzables, reciclables i no agressius amb el medi ambient
Integrar criteris ambientals en les compres públiques (materials reciclables, d’origen reciclat, no tòxics,
etc.), mitjançant el seguiment d’un protocol sobre quins són els criteris mediambientals a seguir en les
compres realitzades per l’Ajuntament
Minimització dels residus i recollida selectiva a les dependències municipals: instal·lar contenidors de
recollida selectiva dins l’ajuntament i altres edificis municipals
Utilització d’unes lluminàries eficients energèticament
Aprofitar al màxim la llum natural
Fomentar en el sistema de concursos públics l’atorgament de punts per empreses amb sistemes de
gestió ambiental o que ofereixin productes més sostenibles en la seva oferta
Establir un programa de reg amb criteris d’eficiència i aprofitament d’aigües depurades i amb la sembra
d’espècies xeròfites, sistemes de reg que utilitzen menys aigua, limitacions dels espais amb gespa i
creació d'espais amb espècies herbàcies i arbustives mediterrànies.
Incorporar, sempre que sigui possible, l’ús de materials reciclats en les obres públiques.
L’Ajuntament també ha d’establir els requisits que han de complir les empreses subcontractades des de
l’Ajuntament pel què fa als mètodes i materials utilitzats, a la gestió dels residus, etc. mitjançant la incorporació
de criteris ambientals en els plecs de condicions tècniques i/o contractes amb les empres externes.
Terminis: Curt
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Alta
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: ASML
Fonts de finançament: Valoració econòmica: 600 €
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LÍNIA ESTRATÈGICA:

B. Protecció i Gestió del medi natural

Objectiu:
Aportar noves eines per a facilitar la gestió de l’entorn natural i dels espais lligats al medi fluvial, i així millorar la
connectivitat entre espais naturals i la conservació i recuperació de la flora i la fauna municipal.

PROGRAMA:

VII. Millora del paisatge

ACTUACIÓ:

19.

Elaborar la Carta del paisatge de la Vall de Llémena

Descripció:
La Vall de Llémena té un paisatge de gran valor a on es combinen l’entorn natural i rural. El paisatge identifica
la vall, els seus municipis i la gent que hi viu. El paisatge de la vall es troba ben conservat però cal una
protecció, gestió i ordenació del mateix per tal de mantenir-lo en les millors condicions de qualitat del paisatge.
L’observatori del paisatge està redactant el Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, però en aquest
cas la vall de Llémena es pot considerar com a una unitat individual de gran valor per la qual cosa es proposa
la redacció de la Carta del Paisatge.
Arran de les especificacions de la llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, amb la que es
realitzarà el Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, es pot realitzar la Carta de Paisatge de la unitat
de la Vall de Llémena o Rocacorba.
La Carta de paisatge és un instrument de concertació d’estratègies entre els agents públics i privats, aplicables
a diferents escales que tenen com a finalitat dur a terme actuacions de protecció, gestió i ordenació del
paisatge i els elements que l’integren amb l’objectiu de mantenir el seu valor, segons la llei 8/2005, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge.
La carta del paisatge de la Vall de Llémena inclou inclou els municipis de Sant Martí de Llémena, Canet d’Adri,
Sant Aniol de Finestres i Sant Gregori.
Per a la confecció d’aquesta carta del paisatge, la qual ha de ser coherent amb el Catàleg de Paisatge, es
tindrà en compte elements paisatgístics remarcables, singulars i d’interès propis de diferents àmbits. La
configuració del paisatge vindrà donada per les conques visuals i l’exposició de cadascun dels elements i la
freqüentació.
Per a la realització de la Carta caldrà tenir en compte els següents elements:

Arbres monumentals o conjunt d’arbredes, tant les que estiguin protegides pel Decret 214/1987 com
les que no ho estiguin i es considerin d’interès per la seva bellesa, edat o singularitat.

Hàbitats que es troben inclosos dins la Directiva Hàbitat, amb especial èmfasi en les vernedes i
boscos de ribera afins.

Indrets d’especial interès paisatgístic com les Muntanyes de Rocacorba per la configuració de l’skyline
del municipi o les Gorgues de la Font de la Torre per la seva bellesa i interès geològic

Indrets d’interès geològic, a banda dels catalogats a l’Inventari d’espais d’interès geològic de
Catalunya.

Zones humides del municipi com la riera de Canet
Termini: Mig
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Mitjana
Àmbit: Vall de Llémena
Ens involucrats en la seva execució: AC, Entitats implicades, DMAH
Fonts de finançament: GC, DdG, OdP
Valoració econòmica: 15.000 €
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ACTUACIÓ:

20.

Integrar paisatgísticament els contenidors de residus

Descripció:
Degut al caràcter rural del nucli urbà de Canet d’Adri, la presència de determinats elements com els contenidors
contribueixen a reduir la qualitat del paisatge per la seva localització en indrets d’elevada visibilitat.
Per tant, amb l’objectiu de millorar la qualitat paisatgística de l’àrea urbana, es proposa realitzar una integració
paisatgística dels contenidors mitjançant la col·locació d’una estructura de revestiment de fusta tractada.
Aquesta disposarà d’un element de tancament que permeti fixar el contenidor i evitar desplaçaments
involuntaris. També es considera la cimentació de la base per facilitar la manipulació per part del personal de
neteja.
Una altra opció alternativa a la col·locació d’elements d’apantallament és el soterrament dels contenidors, tal i
com s’està duent a terme en diverses poblacions.
Termini: Curt
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
Àmbit: Vall de Llémena
Ens involucrats en la seva execució: AC, CCG
Fonts de finançament: DMAH, CCG
Valoració econòmica: 3.000 €

ACTUACIÓ:

21.

Evitar i/o reduir l’impacte de la MAT

Descripció:
Canet d’Adri és un dels municipis afectats pel traçat de la línia de molt alta tensió (MAT). Actualment encara no
està clara la necessitat d’una línia de 400 kV que subministri Girona, així com tampoc és necessari una línia de
400 kV pel subministrament elèctric pel TAV. A Girona la necessitat de millorar el servei de subministrament i
distribució elèctrica es deu a una manca d’inversió i negligència de les companyies elèctriques, però la millora
del subministra elèctric no implica necessàriament la construcció d’un nou traçat de la línia de 400 kV, amb el
conseqüent impacte que representa pel territori i les persones.
De totes maneres, si la necessitat és millorar el subministrament de Girona i el TAV, existeixen alternatives
viables i de menor impacte que la construcció d’una línia de 400 kV aprofitant els corredors existents actuals i
evitant nous impactes ambientals, visuals, paisatgístics, ecològics, econòmics i socials.
També cal tenir en compte, en cas que es justifiqui convenientment la necessitat de la línia de 400 kV,
l’alternativa d’enterrar-la al llarg de tot el seu recorregut, aprofitant els corredors de les infraestructures o línies
elèctriques ja existents, de manera que s’eviti l’afectació a noves àrees urbanes, rústiques o naturals.
A més, cal estudiar altres solucions que potenciïn la generació d’energia elèctrica a prop del lloc de consum,
evitant la pèrdua de càrrega en el desplaçament i l’impacte ambiental del transport, la producció d’energia
elèctrica mitjançant fonts renovables i l’elaboració de programes de gestió i eficiència energètica.
L’Ajuntament de Canet d’Adri ha de treballar juntament amb la resta de municipis de Girona afectats, tal com
està fent, per tal d’obtenir la màxima informació i defensar les alternatives de menor impacte ambiental i sobre
la salut dels ciutadans de Canet d’Adri.
Termini: Curt
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Alta
Àmbit: Vall de Llémena
Ens involucrats en la seva execució: AC, CCG, DMAH
Fonts de finançament: DMAH
Valoració econòmica: 900€ (dedicació tècnica)
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PROGRAMA:

VIII. Conservació i gestió del medi natural

ACTUACIÓ:

22.
Elaborar els plans especials de protecció del medi natural i
del paisatge de l’EIN de les Muntanyes de Rocacorba i el Volcà del
Puig d’Adri

Descripció:
Tot i que l’espai d’interès natural de les Muntanyes de Rocacorba i el Volcà del Puig d’Adri disposa del Pla
especial de Delimitació des de l’any 2000, el qual defineix de manera genèrica els límits de l’àrea de protecció,
és molt recomanable la realització del Pla especial de Protecció, amb el que s’estableixen normes de protecció i
ordenació del territori, amb les quals s’assoleix una millor gestió del territori i un manteniment més adequat de
l’espai.
La promoció i tramitació d’aquests plans pot ser duta a terme pel Departament de Medi Ambient i Habitatge o
per les entitats locals amb competències urbanístiques que tinguin part del seu territori dins un espai
determinat.
L’Ajuntament de Canet d'Adri organitzarà les tasques de gestió del territori i promocionarà la realització
d’actuacions que garanteixin la conservació i el manteniment de l’espai natural.
Termini: Llarg
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Mitjana
Àmbit: Municipal
Ens involucrats en la seva execució: AC, DMAH
Fonts de finançament: DMAH
Valoració econòmica: 12.000€

Actuació:

23. Impulsar la custòdia del territori com a eina per a la
conservació del patrimoni natural

Descripció:
La custòdia del territori és una iniciativa de conservació i gestió de caràcter voluntari per part de propietaris o
usuaris de terrenys i els seus recursos. La iniciativa és promoguda per una entitat privada no lucrativa
(associació o fundació) o per una administració molt pròxima al territori (ajuntament, consorci, espai natural...)
que actua d’entitat de custòdia. Les dues parts, propietat i entitat, cerquen un acord per fixar uns termes de
gestió i protecció que aplicarà la propietat signant de l’acord. La propietat i l’entitat de custòdia apliquen un
model de gestió co-participatiu amb decisions guiades per un mecanisme àgil (termes escrits de l’acord),
contacte regular (reunió anual, telèfon directe de consulta) i seguiment periòdic de la finca i dels acords per part
de l’entitat de custòdia.
Segons això, l’Ajuntament de Canet d'Adri pot realitzar tres funcions: constituir-se com a entitat de custòdia,
acceptar acords de custòdia com a propietari d’un bosc públic o impulsar aquests acords. Els recursos i
coneixements de la Xarxa de Custòdia del Territori és un punt d’informació interessant sobre totes aquestes
qüestions.
Termini: Llarg
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Baixa
Àmbit: Vall de Llémena
Ens involucrats en la seva execució: AC, Propietaris, DMAH
Fonts de finançament: DMAH
Valoració econòmica: 900€ (dedicació tècnica)
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Actuació:

24. Aprovar
manteniment

l’inventari

de

camins

i realització del

pla de

Descripció:
El Consell Comarcal està realitzant l’inventari de camins de la comarca. Aquest projecte permetrà delimitar els
camins i pistes forestals així com la seva titularitat.
A partir de la seva identificació, es facilitarà la tasca de programar el manteniment i la conservació d’aquests.
D’aquesta manera es facilitaran els accessos i es millorarà l’efectivitat durant les tasques d’extinció d’incendis.
Per aquests motius es proposa l’aprovació de l’inventari i posteriorment, realitzar un pla de manteniment on
s’especifiquin les tasques a desenvolupar així com la seva periodicitat.
Termini: Curt
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Alta
Àmbit: Municipal
Ens involucrats en la seva execució: CCG, AC, Propietaris, ADF
Fonts de finançament: CCG, DMAH
Valoració econòmica: 1.800€ (dedicació tècnica)

ACTUACIÓ:

25.

Elaborar un catàleg de medi natural de la Vall de Llémena

Descripció:
Es proposa la redacció d’un Catàleg d’hàbitats i espècies amenaçades, amb la descripció de l’estat de
conservació de les espècies, problemàtica que els afecta i proposta de mesures d’actuació per a la seva
recuperació. Es proposa la realització de tasques de divulgació a la població i el lliurament de la informació als
ajuntaments i ens locals interessats.
A partir d’aquest catàleg s’identificaran les prioritats d’actuació, en funció del grau d’amenaça i de les capacitats
de recuperació. A partir d’aquesta priorització es definiran plans específics per a la recuperació o es realitzi un
estudi de detall de l’estat de conservació de l’hàbitat o espècie, la problemàtica que l’afecta i les mesures que
caldrà aplicar.
A mesura que s’assoleixi una recuperació dels diferents espais, l’Ajuntament realitzarà una difusió d’aquests.
Terminis: Llarg
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Baixa
Àmbit: Vall de Llémena
Ens involucrats en la seva execució: DMAH, DPTOP, AC
Fonts de finançament: DMAH, AC
Valoració econòmica:12.000€

PROGRAMA:

IX. Protecció d’ambients lligats als cursos fluvials

ACTUACIÓ:

26.

Realitzar un manteniment i conservació de les lleres

Descripció:
Es proposa acollir-se al programa que l’Agència Catalana de l’Aigua té en execució. Es tracta d’un programa
plurianual de manteniment i conservació de lleres, on es contemplen i valoren les actuacions a fer en el període
2007-2010, articulant la seva execució i seguiment. S’identifiquen els trams més problemàtics de la xarxa
hidrogràfica catalana, recopilant en una extensa base de dades les anteriors actuacions quant a neteja de lleres
efectuades, la seva evolució amb el temps, així com les actuacions a efectuar en el marc de la conservació i
manteniment del medi fluvial.
El programa té com a objectiu principal l'acompliment de la Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE), en
el sentit d’assolir el bon estat ecològic de les masses d’aigua superficials, compatible amb un ús racional del
recurs, una millora i protecció del sistema natural, i el foment de la participació pública.
L’àmbit d’aquest Programa inclou actuacions de manteniment preventiu i millora de les lleres, tant des del punt
de vista ambiental com hidrològic-hidràulic, així com actuacions d’urgència, fruit de situacions puntuals que
requereixin una resposta ràpida per part de l’Agència.
Les actuacions previstes dins del Programa són aquelles que permeten la conservació, restauració i
manteniment de la xarxa fluvial catalana i el finançament del mateix, resta condicionat a l’existència de
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disponibilitats pressupostàries.
Així mateix, el Programa té oberta una línia de col·laboració econòmica que promou la participació ciutadana,
mitjançant la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions de millora de l’entorn fluvial.
Terminis: Curt
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Alta
Àmbit: Vall de Llémena
Ens involucrats en la seva execució: AC, DMAH, ACA
Fonts de finançament: ACA
Valoració econòmica: 6.000 €

ACTUACIÓ:

27.

Realitzar actuacions de restauració de l’ambient fluvial

Descripció:
A partir del “Projecte Natura I: Restauració i divulgació de la riera de Llémena i riera de Canet”, en què s’ha
observat la vegetació de ribera, es fa patent que s’ha produït una substitució de la vegetació de ribera original
formada per verns, àlbers, salzes i altres espècies autòctones per altres espècies amb un valor forestal més
elevat i de creixement ràpid com els pollancres i els plàtans.
Aquesta substitució de les espècies ha donat lloc a una homogeneïtzació de la massa forestal de ribera i una
pèrdua de biodiversitat tant a nivell de flora com de fauna. S’ha observat que la zona que mostra una
modificació més severa es concentra a la desembocadura de la riera de Llémena amb el Ter. En aquesta, el
bosc de ribera és pràcticament inexistent i l’estrat vegetal està format per matolls i plantes anuals.
És per aquest motiu que es proposa una substitució progressiva de la vegetació actual i un afavoriment de les
comunitats potencials per tal d’obtenir un bosc de ribera naturalitzat i amb una major diversitat d’espècies.
Sempre tenint en compte que les actuacions que s’han de dur a terme han d’evitar la proliferació d’espècies
al·lòctones invasores.
També cal fer un manteniment de les lleres i marges de la riera de Llémena per tal de mantenir una bona
qualitat del bosc de ribera i de l’aigua de la riera.
Terminis: Llarg
Periodicitat: Anual
Prioritat: Mitjana
Àmbit: Vall de Llémena
Entitats involucrades en la seva execució: ASG, ACA, Consorci Alba-Ter
Fonts de finançament: ACA
Valoració econòmica: 10.000 €

ACTUACIÓ:

28.

Delimitar el Domini Públic Hidràulic

Descripció:
Des de l’Ajuntament es promourà que l’Agència Catalana de l’Aigua realitzi la delimitació de l’espai
corresponent al domini públic hidràulic de la riera de Canet i els altres cursos fluvials del municipi, doncs en
alguns casos s’ha observat una ocupació d’aquest degut al desenvolupament d’activitats agrícoles.
D’aquesta manera es podran delimitar les zones de servitud, de policia i els riscos d’inundació a partir dels
períodes de retorn que estableix l’INUNCAT.
Termini: Llarg
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Mitjana
Àmbit: Municipal
Ens involucrats en la seva execució: AC, Consorci Alba-Ter, ACA
Fonts de finançament: ACA
Valoració econòmica: 3.000 €
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PROGRAMA:

X. Minimització de riscos ambientals

ACTUACIÓ:

29.
Manteniment de les franges de protecció dels nuclis sense
continuïtat amb la trama urbana

Descripció:
Per tal de minimitzar el risc d’incendi als nuclis propers a masses boscoses, cal realitzar les franges de
protecció de 25 m. Aquestes es fan al voltant de les principals vies de comunicació i nuclis habitats, s’elimina el
80% del sotabosc i s’actua sobre l’estrat arbori deixant una densitat baixa (0 – 400 peus/ha), i fent podes fins a
un mínim de 2 metres d’alçada.
Aquestes mesures són d’obligat compliment a les urbanitzacions que no tenen continuïtat amb la trama urbana,
segons la llei 5/2003.
Termini: Curt
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Alta
Àmbit: Vall de Llémena
Entitats involucrades en la seva execució: AC, Propietaris de les urbanitzacions, Propietaris forestals, ADF
Fonts de finançament: Propietaris, GC, DdG “Ajuts als ajuntaments en matèria de prevenció d’incendis
forestals”
Valoració econòmica: 2.400 €/ha

ACTUACIÓ:

30.
Realitzar una campanya d’informació per a la realització dels
plans de gestió i millora forestal

Descripció:
La manca de gestió forestal al territori està produint un increment del risc d’incendi forestal degut a l’acumulació
de biomassa i la limitació que tenen les masses boscoses per assolir un estadi de maduresa que els
proporcioni resistència al foc.
Les eines que permet una millora de l’estat actual de les forests són els plans tècnics de gestió i millora forestal
i els plans simples de gestió forestal. Tot i que actualment ja hi ha propietaris del municipi que l’han realitzat, la
gestió de la totalitat dels boscos del municipi contribuiria a la prevenció d’incendis forestals. Una de les
solucions és potenciar la comunicació entre les ADF i l’administració per tal de coordinar les tasques i
programar les actuacions necessàries.
Des de l’Ajuntament, s’hauria de potenciar la implantació dels Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal o els
Plans Simples. D’aquesta forma es podria millorar la qualitat dels boscos, obtenir una certa rendibilitat
econòmica i reduir el risc d’incendi al municipi.
Es proposa la realització d’una campanya de comunicació i informació sobre els avantatges dels plans tècnics i
plans simples de gestió i millora forestal.
En una de les etapes del procés de tramitació dels Plans Tècnics i Plans Simples de Gestió Forestal, els ens
locals (Ajuntaments i altres) tenen un mes de termini per emetre l’informe favorable. Per tant, l’Ajuntament
tindrà l’oportunitat de vetllar perquè es gestionin correctament els boscos del municipi, buscant les actuacions
que previnguin el risc d’incendi inherent al terme i la recuperació de la vegetació potencial de la zona. Així
doncs, també es proposa que l’Ajuntament aporti el seu criteri en la realització dels informes per als Plans de
gestió forestal.
Termini: Curt
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
Àmbit: Vall de Llémena
Entitats involucrades en la seva execució: AC, DMAH
Fonts de finançament: DMAH
Valoració econòmica: 2.000 (campanya)
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LÍNIA
ESTRATÈGICA

C. Promoció d’un teixit social i econòmic equilibrat i sostenible

Objectiu:
Garantir una sostenibilitat social i econòmic per tal que tots els sectors de la població puguin gaudir de tots els
serveis necessaris.

PROGRAMA:

XI. Potenciació del teixit social

ACTUACIÓ:

31.

Constituir la mancomunitat de municipis de la Vall de Llémena

Descripció:
La Vall de Llémena està formada per quatre municipis i un total de 16 nuclis històrics amb un reduït nombre de
població. Tot i comptar amb una mateixa unitat morfològica coronada per la Muntanya de Rocacorba la gestió
del territori sempre havia estat independent en els quatre municipis.
Fa 4 anys els municipis varen adonar de la importància de treballar plegats per tal d’impulsar projectes comuns.
Aquests varen signar un acord i durant aquests anys s’han iniciat projectes com l’Agenda 21, el Pla Especial de
Dinamització de l’Entorn Cultural i Natural, Projecte Natura I, la xarxa de Wimax, etc.
Per tal de donar més consistència a la Comunitat de Municipis de la Vall de Llémena es proposa la creació de
la Mancomunitat de municipis de la Vall de Llémena amb l’objecte d’engegar nous projecte i cercar noves
subvencions.
Termini: Curt
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
Àmbit: Vall de Llémena
Entitats involucrades en la seva execució: Municipis de la Vall de Llémena
Fonts de finançament: Valoració econòmica: 6.000 €

PROGRAMA:

XII. Millorar els serveis socials i per la joventut

ACTUACIÓ:

32.

Realitzar una campanya informativa dels Serveis Socials

Descripció:
Cant d’Adri compta amb un gran ventall de serveis socials impulsats des del Consell Comarcal, a més a més
Sant Gregori compta amb una Unitat Bàsica d’Assistència Social Primària (UBASP) però la manca d’informació
implica un poc ús tot i en molts casos ser necessaris sobre tot en el cas de la gent gran.
Es proposa la realització d’una campanya d’informació dels Serveis Socials en el municipi mitjançant jornades o
reunions per tal d’informar de tots els Serveis Socials.
Per tal d’arribar al màxim de població es podrien realitzar diferents reunions informatives als diferents nuclis
urbans.
Termini: Mig
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC, CCG
Fonts de finançament: CCG
Valoració econòmica: 1.200 €
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ACTUACIÓ:

33.

Realitzar el pla estratègic de joventut

Descripció:
El Pla estratègic de la joventut és un procés de treball conjunt entre els joves i l'Ajuntament que ha de permetre
dissenyar quines són les futures accions en matèria de joventut al municipi. En les conclusions, el Pla ha de
definir el seu objectiu central, el model de municipi desitjat, les línies estratègiques per assolir l’esmentat model,
i les actuacions concretes que requereix cada una d'aquestes línies.
Aquest pla s’ha de realitzar mitjançant jornades amb els joves i els principals agents socials per tal de realitzar
un estudi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) sobre els principals aspectes relacionats amb
la joventut. Com a resultat han de sorgir unes línies estratègiques amb actuacions concretes a desenvolupar en
els pròxims anys.
Una de les actuacions que poden sorgir d’aquest estudi és l’ampliació del carnet jove de Sant Gregori a tots els
joves de la Vall.
Termini: Llarg
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Mitjana
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC, GC
Fonts de finançament: GC
Valoració econòmica: 6.000 €

PROGRAMA:
ACTUACIÓ:

XIII. Promoció d’activitats econòmiques sostenibles
34. Millorar els establiments comercials i turístics de la Vall de
Llémena

Descripció:
Millorar la qualitat i la singularitat dels establiments comercials i turístics. Cal crear una estratègia conjunta on es
potenciï l’adequació a uns mínims de qualitat ambiental. Alhora es proposa que es coordinin accions conjuntes
per la promoció dels establiments.
Aquesta acció inclou:
•
Ampliar la formació per als petits empresaris locals dels establiments amb l’organització de cursos
formatius (història de la Vall de Llémena, tècniques de venda, idiomes, decoració, aparadorisme, etc).
•
Assessorar als establiments en temes de subvencions, decoració, màrqueting, gestió etc.
•
Facilitar l’adquisició del segell de Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de
Catalunya.
•
Adequar les cases de turisme rural i els restaurants a l’època remença: adaptació de la decoració,
utilització de materials antics –fusta, ferro, pedra, etc.-, explicació contes i d’històries, disponibilitat de
contes o DVD sobre la història del Remences, rutes guiades, etc.
Termini: Llarg
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Alta
Àmbit: Vall de Llémena
Entitats involucrades en la seva execució: AODL, l’Associació de Comerciants i Empresaris Sant Gregori - Vall
de Llémena. Establiments comercials i turístics de la Vall de Llémena.
Fonts de finançament: Ajuntaments, PLADETUR, Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-13,
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Valoració econòmica: -
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ACTUACIÓ:

35. Potenciar la producció agrària ecològica a la Vall de Llémena

Descripció:
La població dedicada a l’agricultura i a la ramaderia ha disminuït en els darrers anys, a causa de la terciarització
de la població. Davant del gran potencial amb el que la Vall de Llémena compta per a la dedicació i potenciació
de la producció agrària ecològica, es proposen un seguit d’actuacions que augmentarien el personal dedicat en el
sector primari a més de dotar a la Vall de Llémena d’un element diferenciador en equilibri amb el seu entorn
natural i de gran qualitat de vida.
Per tal de potenciar aquesta pràctica es proposen un seguit d’actuacions inicials a desenvolupar al llarg del
temps:
Contractar un estudi de detall del sector agrari i forestal actual de la Vall de Llémena per poder
identificar així: el potencial de la gent jove, les produccions que es fan actualment, els canals de
distribució i comercialització dels pagesos actuals, els possibles projectes comuns als quatre municipis.
Realitzar un projecte de diagnosi i millora de la qualitat del sòl i de l’aigua. La bona qualitat d’aquests
dos elements bàsics és indispensable per la realització de qualsevol projecte agrari.
Impulsar el projecte de Plantes Aromàtiques i Medicinals Ecològiques (PAM) engegat pel Grup de
Treball Agrari de la Vall de Llémena. Com pràctica ja engegada i amb gran potencial
Realitzar un estudi de recuperació de llavors de varietats tradicionals, sobretot d’horta i cereal.
Termini: Llarg
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Mitjana
Àmbit: Vall de Llémena
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, pagesia. Fundación Biodiversidad, Obra social de la
Fundació La Caixa (Ajuts a projectes mediambientals)
Fonts de finançament: DMAH
Valoració econòmica: 1.800€/anual (dedicació tècnica)

LÍNIA ESTRATÈGICA:

D. Comunicació i participació ciutadana

Objectiu:
Garantir la correcta comunicació i participació ciutadana a tots es sectors de la població així com un coneixement
i sensibilització del personal de l’Ajuntament.
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PROGRAMA:
ACTUACIÓ:

XIV. Sensibilització, formació i participació ciutadana
36. Fomentar un programa de sensibilització i educació ambiental als
diferents sectors econòmics i als ciutadans

Descripció:
Per tal que el municipi es dirigeixi cap a la sostenibilitat cal que tots els sectors econòmics i socials de la població
tinguin la informació i la formació necessària per encaminar-se cap aquest model de desenvolupament. És per
aquest motiu que és necessari dissenyar un programa de sensibilització i educació ambiental i difondre’l entre
tota la població.
Aquest programa pot incloure campanyes de sensibilització orientades als comerciants, restauradors i als
industrials envers la reducció d’embalatges innecessaris (compra de productes amb envasos grans, separació de
residus, etc.), l’estalvi d’aigua, l’eficiència energètica, la compra de productes ecoetiquetats, etc.
Donar informació a les empreses sobre les diferents eines de gestió ambiental tant de compliment de normativa
(com pot ser la nova llei d’activitats) com de millora ambiental (sistemes de gestió ambiental). Cal potenciar la
col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i el sector empresarial per a millorar la seva gestió ambiental:
diagnòstics ambientals orientats a la minimització, programes de descontaminació gradual, subvencions,
distintius de garantia de qualitat ambiental i etiquetes ecològiques europees, sistemes d’ecogestió, desgravacions
fiscals, etc.
Aquest programa també ha d’incloure les bones pràctiques agrícoles i ramaderes, com a eina de conscienciació
ambiental dirigida al sector primari, així com les mesures d’estalvi d’aigua. Algunes de les mesures a potenciar
són:
Fomentar les pràctiques agrícoles tradicionals de secà per evitar la implantació progressiva del regadiu,
ambientalment molt més agressiu.
Impulsar la ramaderia extensiva davant la intensiva entre els propietaris, mitjançant, si cal, la implantació
d’estratègies comunals de pastoreig.
Evitar l’aplicació de fertilitzants i fitosanitaris
Fomentar la implantació de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o Plans d’Ordenació
Forestal (POF) en totes aquelles finques del municipi no gestionades.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge disposa de diferents programes com és el “Programa per al foment
de la bona gestió de les dejeccions ramaders” i el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca promou un
programa de mesures d’estalvi d’aigua, que permet als agricultors fer una gestió acurada de les aportacions
d’aigua als conreus amb una actualització diària via Internet que facilita el DARP i el Servei de Meteorologia de
Catalunya.
Cal també, fomentar campanyes de sensibilització orientades a la ciutadania envers els següents aspectes, entre
d’altres:
La reducció del consum d’aigua: instal·lació de reguladors de cabal, sembra d’espècies autòctones amb
baixes necessitats hídriques, etc.
El reciclatge de residus domèstics: utilització de contenidors de recollida selectiva, així com també de la
deixalleria de Salt i la deixalleria mòbil, realització de compostatge, etc.
La reducció d’embalatges innecessaris en la compra: compra “a granel”, no comprar productes envasats
amb porexpan, utilització del cistell de la compra, etc.,
L’estalvi energètic: utilització de combustibles més nets i bombetes de baix consum, l’eficiència dels
aïllaments, etc.
Mobilitat: anar a peu o en bicicleta i la utilització del transport públic, etc.
Soroll: fer un bon ús del vehicle, etc.
Medi Natural: respecte als incendis forestals i l’ús públic dels boscos, etc.
Termini: Mig
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Mitjana
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC, CCG i DdG
Fonts de finançament: DdG
Valoració econòmica: 3.000€
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ACTUACIÓ:

37.

Fomentar la formació ambiental del personal de l’Ajuntament

Descripció:
Cal que des de l’Ajuntament s’impulsi al personal de l’Ajuntament (tècnics, auxiliars i polítics) i a totes aquelles
persones que tenen una relació directa o indirecta amb aquest organisme municipal a realitzar cursos de
formació ambiental.
La formació pot anar encarada a les bones pràctiques ambientals, les compres ambientalment correctes, la
recollida selectiva, l’estalvi de l’aigua, l’eficiència energètica, les energies alternatives, les activitats
classificades, la millora del paisatge, la gestió de l’entorn natural, la prevenció de riscos ambientals, etc.
Terminis: Mig
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Alta
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC
Fonts de finançament: DdG
Valoració econòmica: 1.000 €

ACTUACIÓ:

38.

Crear els consells de participació ciutadana

Descripció:
Coneixent la dificultat que suposa que la població s’impliqui alhora de participar es proposa la creació de
Consells de Participació Ciutadana. Aquests consells no són òrgans estables sinó que es creen segons la
necessitat del projecte a portar a participació ciutadana. Els consells es poden crear aleatòriament o a partir
d’experts i implicats en la matèria a tractar.
L’Ajuntament és qui decideix crear un Consell a partir d’un projecte concret o una necessitat. L’ajuntament
aporta tota la informació necessària al Consell perquè aquest pugui deliberar i mitjançant tècniques de
participació ciutadana aquest pugui participar. El nombre de persones i de reunions dependrà de la temàtica a
tractar.
Terminis: Mig
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Mitjana
Àmbit: Municipal
Entitats involucrades en la seva execució: AC
Fonts de finançament: Direcció General de Participació Ciutadana
Valoració econòmica: 3.000 € (creació i dinamització d’un Consell)
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LÍNIA

D. Pla Especial de Dinamització de l’Espai Natural i Cultural

ESTRATÈGICA:
Objectiu:
L’objecte d’aquesta línia és la dinamització econòmica de la Vall de Llémena a través del respecte i la protecció
de l’espai natural i cultural.
El Pla Especial de Dinamització de l’Espai Natural i cultural vol promoure una estratègia de desenvolupament
local basada en els recursos propis de la Vall de Llémena que permeti un enfortiment dels agents econòmics i
socials a partir d’un projecte compartit entre els quatre municipis.

PROGRAMA:
ACTUACIÓ:

XV. Foment de la participació activa dels agents de la Vall de Llémena
39. Crear un grup de coordinació i acció supramunicipal

Descripció:
Crear un Grup de Coordinació i Acció Supramunicipal estable que dinamitzi i vetlli per la correcta implantació del
PEDENC. Aquest ha d’estar format com a mínim per un regidor de cada Ajuntament, representants de les entitats
socials i econòmiques de cada municipi i un tècnic de dinamització compartit pels quatre Ajuntaments.
Aquest Grup tindrà com a principals funcions:
•
Coordinar les diferents inquietuds i necessitats entre els quatre municipis de la Vall de Llémena.
Concretament per al projecte Refugi Remença, caldrà que cada municipi defineixi una estratègia
pròpia que vagi coordinada amb el projecte compartit.
•
Establir relacions directes amb altres territoris, començant per la Vall d’en Bas i la Vall d’Hostoles.
•
Col·laborar amb el Consell Comarcal del Gironès (Pla de Foment Turístic) i amb el Consell Comarcal
de la Garrotxa (Carta de Turisme Sostenible, Leader+ i Itinerària) per complementar els projectes
comuns.
•
Fomentar la implicació dels diferents agents locals en la implementació del PEDENC.
•
Crear noves actuacions de desenvolupament a partir del debat amb el territori.
•
Recerca de finançament per desenvolupar les actuacions del PEDENC (PLADETUR, PDR 2007-23,
Diputació de Girona, etc)
Termini: Curt
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Alta
Entitats involucrades en la seva execució: Tots els Ajuntaments i les entitats socials i econòmiques locals.
Fonts de finançament: Valoració econòmica: 1.800€
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ACTUACIÓ:

40. Contractar un tècnic/a de participació i dinamització compartit
pels quatre municipis

Descripció:
Assegurar la implementació del PEDENC i facilitar la creació d’un ambient favorable perquè la participació en
l’àmbit local esdevingui una activitat més quotidiana entre la gent de la Vall de Llémena. La contractació d’un
tècnic a jornada complerta o a mitja jornada comú per a tots els municipis de la Vall ha d’esdevenir un actor clau
en un procés de desenvolupament comunitari.
Aquesta figura té com a objectiu estratègic l’execució del PEDENC com a eina de desenvolupament econòmic o
social de la Vall de Llémena.
Termini: Curt
Periodicitat: Anual
Prioritat: Alta
Entitats involucrades en la seva execució: Tots els Ajuntaments
Fonts de finançament: Nous Jaciments d’Ocupació del Departament de Treball, Ajuntaments.
Valoració econòmica: 24.000 €

PROGRAMA:
ACTUACIÓ:

XVI. Promoció d’activitats econòmiques sostenibles
41. Organitzar una programació periòdica de cursos formatius
sobre oficis artesans

Descripció:
Promocionar i valorar els oficis que es desenvolupaven a l’època Remença fomentant activitats formatives per a
persones que vulguin aprendre un ofici artesà. La societat moderna està patint la desconnexió amb elements del
passat com ara els oficis tradicionals. Si no es dóna una empenta a la formació de joves que vulguin
desenvolupar un ofici tradicional, aviat no trobarem gaire artesans. Aquests cursos per exemple poden incloure la
recuperació de l’ofici de carboner, ofici de gran tradició a Cartellà on fins fa poc es feia el Festiva de la Carbonera
o un curs de picapedres on antigament hi havia una escola a Domeny.
Aquesta acció ve totalment lligat a la proposta del Pla de Foment Turístic del Gironès d’engegar el Museu del
Oficis a Sant Gregori. Per tant, es proposa aquesta acció com un element a llarg termini i de futur, i que sigui un
element diferenciador de l’economia de la Vall de Llémena. S’ha de convertir en un segell de qualitat.
Lligat a la promoció turística, també és una via per originar productes que es fabriquin exclusivament a la Vall de
Llémena. Per exemple, si un ferrer tingues el seu taller en funcionament, podria oferir als visitant un record o
souvenir, fet per ell d’una manera artesana.
Termini: Mig
Periodicitat: Continua
Prioritat: Mitjana
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, gremis d’artesans.
Fonts de finançament: Direcció general de Comerç a través dels programes d’Artesania Catalunya i Programa
de Desenvolupament Rural 2007-13. El programa Artesania Catalunya subvenciona fins el 75% del cost total amb
un suport màxim de 30.000 euros per projecte.
Valoració econòmica: depèn de l’abast de l’actuació.
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ACTUACIÓ:

42. Reinventar la gastronomia remença a la vall de llémena

Descripció:
Crear una oferta gastronòmica basada en la cuina casolana i en la recuperació de plats antics. L’actuació
consisteix en què es creí una oferta conjunta dels restaurants de la Vall de Llémena que es basi en plats o
ingredients antics. Aquesta acció l’han de concretar els propis agents en la mesura que s’impliquin i ho vulguin
desenvolupar.
Hauran de definir: quins plats ofereixen, si la proposta ha de ser durant tot l’any o només en una època
determinada- una setmana gastronòmica-, si s’incorporà per les Festes Majors dels municipis, etc.
Aquesta acció s’ha de coordinar amb l’àmbit de la Gastronomia del Pla de Foment Turístic de la comarca del
Gironès.
L’acció es concretarà en una campanya de promoció de la Gastronomia Remença de la Vall de Llémena.
Termini: Curt
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Mitjana
Entitats involucrades en la seva execució: AODL, Ajuntaments, Consell Comarcal del Gironès, Restauradors
de la Vall de Llémena.
Fonts de finançament: Consell Comarcal del Gironès
Valoració econòmica: 3.000 € (campanya de promoció)

ACTUACIÓ:

43. Promocionar un producte típic lligat a la vall de llémena

Descripció:
Creació d’un programa de promoció d’un producte gastronòmic lligat a la Vall de Llémena i que serveixi com a
incentiu per la dinamització de l’Associació de comerciants Sant Gregori - Vall de Llémena. Aquesta ja té la idea
de potenciar algun producte típic de la zona. Lligat als Remences, la pagesia, els oficis tradicionals –pagès,
moliner, flequer- i les activitats econòmiques actuals, un producte a potenciar podria ser el Pa Remença.
La Vall de Llémena disposa de superfície agrària per conrear blat. Es podria cercar alguna varietat tradicional
lligada a la Vall que es conrees exclusivament per a la producció de farina per fer pa. És un producte senzill al
qual se li poden afegir diferents varietats: pa de nous, d’ametlles, de panses, de cereals, etc.
El pa és un aliment que la gent que vingui a la Vall per passar un dia o uns dies de vacances es pot emportar a
casa amb facilitat. A més és un producte el qual pot tenir un valor afegit important. També es podria pensar en
certificar la farina ecològica i poder vendre el Pa Ecològic, tal i com el conreaven i coïen els pagesos Remença.
També es poden promocionar productes típics com els salsafíns. El seu conreu lliga molt bé amb els mètodes
tradicionals, perquè encara està poc mecanitzat.
Termini: Mig
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Mitjana
Entitats involucrades en la seva execució: l’Associació de comerciants Sant Gregori - Vall de Llémena pagesia,
Ajuntaments.
Fonts de finançament: Consell Comarcal del Gironès
Valoració econòmica: 6.000 €

PROGRAMA:
ACTUACIÓ:

XVII. Conservació i promoció del patrimoni cultural
44. Redactar el projecte de recuperació dels elements del fet
remença

Descripció:
Redactar el projecte de recuperació dels elements de patrimoni cultural de la Vall de Llémena lligats a la història
del Remença. Aquest ha de ser un estudi en profunditat dels elements històrics que varen estar involucrats en el
fet Remença.
Aquest estudi ha de determinar:
•
Una cronologia exhaustiva dels fets i dels llocs on varen succeir.
•
Una valoració dels elements patrimonials que podrien formar part del projecte Refugi Remença.
Termini: Curt
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
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Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, gent coneixedora de la Vall de Llémena.
Fonts de finançament: PLADETUR (subvenció fins el 60%)
Valoració econòmica: 22.000 €

ACTUACIÓ:

45. Creació de rutes remences

Descripció:
Les rutes a practicar en bici o per fer senderisme són un dels elements bàsics de qualsevol producte turístic, ja
que atrauen una gran part de població que gaudeix realitzant esport.
Es proposa doncs el disseny d’unes rutes que passin pels indrets on van tenir lloc els fets Remença. Aquestes
podrien ser de caire local. També se’n podria dissenyar una de caràcter supramunicipal. Es podria dir la Ruta de
la Muntanya de l’Edat Mitjana i que unís les tres Valls implicades en el fet Remença. La senyalització caldria fer-la
amb elements de l’època –pedra, fusta-. Seria interessant definir rutes amb diferents graus de dificultat, per nens,
per persones amb discapacitat, per avis, per fer-les en un dia o en quatre setmana, guiades, de nit, etc.
En aquesta acció seria important valorar opcions de custòdia del territori tant per als elements de patrimoni
arquitectònic com per al disseny de les rutes i els permisos de pas pels camins.
Termini: Curt
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, gent coneixedora de la Vall de Llémena.
Fonts de finançament: PLADETUR
Valoració econòmica: 12.000 €

ACTUACIÓ:

46. Realitzar material de difusió

Descripció:
Tota actuació desenvolupada dins del marc del fet Remença a la Vall de Llémena ha d’anar acompanyada de
material de difusió i comunicació per tal de garantir la correcta informació a l’usuari a més de servir com a reclam
publicitari per a futurs usuaris.
Es proposa per començar la realització d’un Catàleg Remença on apareguin tots els punts del patrimoni natural i
arquitectònic en relació amb el fet Remença a més de completar-lo amb tota la informació útil per al turista.
També es poden realitzar diferents publicacions o monogràfics d’elements particulars del patrimoni relacionat amb
el fet remença.
I fins i tot es pot crear un còmic o una novel·la a on surtin històries i elements de la guerra remença.
Termini: Curt
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, gent coneixedora de la Vall de Llémena.
Fonts de finançament: PLADETUR
Valoració econòmica: 6.000€
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ACTUACIÓ:

47. Redactar un Pla de conservació de les fonts i dels molins de la
Vall de Llémena

Descripció:
Recuperar les fonts i els molins de Sant Aniol i de la resta de municipis de la Vall de Llémena. L’arquitectura
lligada a l’aigua és de gran valor. Recuperar aquest elements ha d’esdevenir una acció que tingui repercussions
en diferents àmbits:
•
Millora de la qualitat paisatgística.
•
Recuperació d’elements tradicionals.
•
Finalitat turística i educativa: lligat amb la idea del Pa Remença, es podrien posar els molins en
funcionament.
•
Dinamització econòmica.
Termini: Mig
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Mitjana
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, Agencia Catalana de l’Aigua i entitats privades
Fonts de finançament: Valoració econòmica: 8.000 €

ACTUACIÓ:

48. Dinamitzar el museu del oficis a Sant Gregori

Descripció:
Dinamitzar la creació i posada en marxa del Museu del Oficis a Sant Gregori. Aquesta és una acció del Pla de
Foment del Gironès que cal seguir i implantar en el territori.
Els municipis de la Vall de Llémena s’han d’involucrar activament en la dinamització del Museu del Oficis i en la
integració en el projecte Refugi Remença.
Termini: Curt
Periodicitat: Continuada
Prioritat: Alta
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntament de Sant Gregori i Consell Comarcal del Gironès.
Fonts de finançament: Consell Comarcal del Gironès i Direcció general de Comerç a través dels programes
d’Artesania Catalunya.
Valoració econòmica: 6.000 €

ACTUACIÓ:

49. Potenciar la Rectoria de Cartellà

Descripció:
Es proposa que la Rectoria esdevingui un node sociocultural a la Vall de Llémena des d’on es puguin dinamitzar
diferents activitats educatives i socials. Actualment alberga diferents entitats socials i culturals de la Vall de
Llémena que ja realitzen activitats.
Termini: Mig
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Mitjana
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntament de Sant Gregori i Ateneu de la Vall de Llémena.
Fonts de finançament: Fundación Biodiversidad.
Valoració econòmica: 8.000 € (redacció del projecte)
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PROGRAMA:
ACTUACIÓ:

XVIII. Promoció i difusió de la Vall de Llémena
50. Dinamitzar els esdeveniments locals populars

Descripció:
Reforçar i coordinar la cultura viva de la Vall de Llémena.
•
Incloure elements del fet Remença als esdeveniments que ja tenen lloc a la Vall de Llémena. Per
exemple que es faci una obra de Teatre per la Mostra d’Espectacles Familiars de Petit Format o
música tradicional a les Danses a les Jornades de Dansa de Cartellà.
•
Crear la 1a Fira Remença de Catalunya. Les Fires populars estan esdevenint en els últims anys punts
de dinamització de petits i grans pobles. La Vall de Llémena presenta un escenari ideal per organitzar
una Fira ambientada a l’Edat Mitjana, on els Remences fossin l’eix vertebrador de l’esdeveniment. A
més petita escala es podrien organitzar petits mercats d’intercanvi on els productes agrícoles fossin
l’eix principal dels productes a intercanviar. Aquest fet apart de la importància social recupera
antigues formes de comerç de l’època remença. Caldria pensar si es faria a l’escenari de tota la Vall
de Llémena i que cada poble s’identifiqués amb algun element concret; o bé, fer-la cada any a un
poble i que sigui itinerant.
Termini: Mig
Periodicitat: Anual
Prioritat: Mitjana
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, Associació de comerciants i empresaris Sant Gregori
– Vall de Llémena-, agents socials i econòmics.
Fonts de finançament: Direcció general de Comerç a través dels programes d’Artesania Catalunya (subvenciona
fins el 70% del cost total per l’organització de fires amb un suport màxim de 30.000 euros).
Valoració econòmica: depèn de l’abast

ACTUACIÓ:

51. Crear una exposició itinerant al voltant del fet remença

Descripció:
Crear una exposició que pugui ser itinerant, així podrà passar de municipi en municipi. Aquest es podria pensar a
nivell de Vall de Llémena o bé de tot el territori Remença. Pot ser l’excusa per començar a treballar amb la Vall
d’en Bas i la Vall d’Hostoles.
Del material que es creí per la exposició se’n pot extreure un suport educatiu per treballar-ho a les escoles i amb
les diferents entitats de la Vall. Es poden realitzar tallers familiars on adults i infants poguessin estar junts,
activitats pensades pels joves i adolescents, jocs de rol, tallers d’intercanvi generacional, xerrades, etc.
Termini: Curt
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Mitjana
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, gent coneixedora de la Vall de Llémena.
Fonts de finançament: PLADETUR
Valoració econòmica: 12.000 €
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ACTUACIÓ:

52. Adequar punts d’informació turística

Descripció:
Posar en marxa una xarxa de punts d’informació turística a la Vall de Llémena. Aquest punts d’informació es
poden entendre com una xarxa coordinada des d’un node, que podria ser al futur Museu del Oficis, que segons
preveu el Pla de Foment del Gironès es situarà a Sant Gregori. Alhora la xarxa d’informació s’ha d’estendre a tots
els establiment que estiguin interessants a la zona: ajuntaments, restaurants, cases de turisme rurals, etc; creant
així “petits punts d’informació” per tot el territori. Aquests punt també han de tenir la funció de seguiment dels
visitants.
Termini: Curt
Periodicitat: Puntual
Prioritat: Alta
Entitats involucrades en la seva execució:
Fonts de finançament: PLADETUR (subvenció fins al 60%).
Valoració econòmica: 15.000 €

ACTUACIÓ:

53. Creació d’un portal web sobre el projecte Refugi Remença

Descripció:
Crear un espai web on es reculli tota la informació relativa al projecte Refugi Remença. Ha ser una eina àgil per
donar a conèixer la Vall de Llémena i els seus recursos. També ha d’esdevenir una via de comunicació entre els
mateixos agents de la Vall de Llémena i entre els externs que s’hi vulguin involucrar.
Aquest portal web pot ser comletat mitjançant un SIG (Sistema d’Informació Geogràfica, on apareguin tots els
elements patrimonials tant de l’àmbit natural com arquitectònic.
Termini: Mitg
Periodicitat: Continua
Prioritat: Mitjana
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, agents econòmics de la Vall de Llémena.
Fonts de finançament: PLADETUR (subvenció fins al 75%)
Valoració econòmica: 18.000 €
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3. Resum del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat
A continuació, en la proposta de pla d’acció s’exposa per a cada una de les línies estratègiques
(A,B,C..) els programes (I, II, III,...) i les actuacions proposades (1, 2, 3,...), juntament amb el
termini d’execució, la periodicitat, la prioritat i el cost de cada una de les actuacions.

A

Incorporació de criteris ambientals en l’ordenació i gestió del municipi

I

Vetllar per una ordenació i edificació sostenible

1

actuacions
Aplicar criteris ambientals en la revisió del
planejament municipal

II

Millora de la mobilitat

2
3
4

Crear punts de recollida als diferents nuclis urbans
Implantar el servei de taxi a la demanda
Impulsar la utilització del transport públic

III

Millora de la gestió de l’aigua

5

Realitzar el pla director d’abastament de l’aigua
Garantir la depuració de les aigües residuals a tots
els nuclis
Construir la xarxa separativa d’aigües pluvials i
Residuals
Realitzar un inventari complet de tots els pous del
municipi

6
7
8
IV

10
V

Millora de l’eficiència energètica

11

Potenciar la instal·lació d’energies renovables
Desenvolupar les actuacions del pla d’adequació
de l’enllumenat exterior

12
VI
13
14
15
16
17
18

Elaborar un cens de les despeses mediambientals
de l’ajuntament
Crear una base de dades de gestió ambiental
municipal
Aprovar el mapa de capacitat acústic
crear la figura del tècnic de medi ambient compartit
Crear una ordenança de convivència ciutadana i
via pública
Introduir bones pràctiques ambientals en la gestió
de l’ajuntament
Protecció i gestió del medi natural

VII

Millora del paisatge

21

actuacions
Elaborar la carta del paisatge de la vall de llémena
Integrar paisatgísticament els contenidors de
residus
Evitar i/o reduir l’impacte de la mat

VIII

Conservació i gestió del medi natural

22

Elaborar els plans especials de protecció del medi

20

34

prioritat

cost (€)

llarg

puntual

baixa

1.800

curt
mig
curt

puntual
puntual
puntual

alta
baixa
alta

6.000
6.000
4.000

curt

puntual

alta

8.000

llarg

puntual

alta

1.800

mig

continuada

alta

1.800

llarg

puntual

baixa

6.000

llarg

puntual

baixa

3.000

mig

puntual

mitjana

1.000

curt

continuada

alta

900

curt

puntual

alta

1.800

curt

puntual

baixa

300

llarg

anual

mitjana

3.000

curt
mig

puntual
continuada

alta
mitjana

3.000

mig

puntual

mitjana

2.000

curt

continuada

alta

600

termini
mig

periodicitat
puntual

prioritat
mitjana

cost (€)
15.000

curt

puntual

alta

3.000

curt

continuada

alta

900

llarg

continuada

mitjana

12.000

Control i gestió ambiental municipal

B

19

periodicitat

Millora de la gestió de residus
Reduir progressivament el nombre de contenidors
de rebuig
Promocionar el compostatge casolà

9

termini
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23
24
25

natural i del paisatge de l’ein de les muntanyes de
rocacorba i el volcà del puig d’adri
Impulsar la custòdia del territori com a eina per a la
conservació del patrimoni natural
Aprovar l’inventari de camins i realitzar el pla de
manteniment
Elaborar un catàleg del medi natural de la vall de
llémena

llarg

continuada

baixa

900

curt

continuada

alta

1.800

llarg

puntual

baixa

12.000

IX

Protecció i gestió dels ambients lligats als fluvials

26

Realitzar un manteniment i conservació de les
lleres

curt

continuada

alta

6.000

27

Realitzar actuacions de restauració de l’ambient
fluvial

llarg

anual

mitjana

10.000

28

delimitar el domini públic hidràulic

llarg

puntual

mitjana

3.000

X

Minimització dels riscos ambientals
curt

continuada

alta

2.400

curt

puntual

alta

2.000

termini

periodicitat

prioritat

cost (€)

curt

puntual

alta

6.000

mig

puntual

alta

1.200

llarg

puntual

mitjana

6.000

llarg

continuada

alta

-

llarg

continuada

mitjana

1.800

termini

periodicitat

prioritat

cost (€)

mig

continuada

mitjana

3.000

mig

continuada

alta

1.000

mig

puntual

mitjana

3.000

alta

1.800

alta

24.000

mitjana

-

29
30

Mantenir la franja de prevenció d’incendis forestals
als nuclis segregats de la trama urbana
Realitzar una campanya d’informació per a la
realització dels plans de gestió i millora forestal

C

Promoció d’un teixit social i econòmic equilibrat i sostenible

XI

Potenciació del teixit social

33

actuacions
Constituir la mancomunitat de municipis de la Vall
de Llémena
Millora dels serveis socials i per la joventut
Realitzar una campanya informativa dels serveis
socials
Realitzar el pla estratègic de joventut

XIII

Promoció d’activitats econòmiques sostenibles

31
XII
32

34
35
C
XIV

Millorar els establiments comercials i turístics de la
vall de llémena
Potenciar la producció agrària ecològica a la vall de
llémena
Comunicació i participació ciutadana
Sensibilització, formació i participació ciutadana

38

actuacions
Fomentar un programa de sensibilització ambiental
als diferents sectors econòmics i ciutadans
Fomentar la formació ambiental del personal de
l’ajuntament
crear els consells de participació ciutadana

D

Pla especial de dinamització de l’espai natural i cultural

36
37

XV
39
40

Foment de la participació activa dels agents de la vall de llémena
Crear un grup de coordinació i acció
curt
continuada
supramunicipal
Contractar un tècnic/a de participació i dinamització
curt
anual
compartit pels quatre municipis

XVI

Promoció d'activitat econòmiques sostenibles

41

Organitzar una programació periòdica de cursos
formatius sobre oficis artesans

mig
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continuada

35

42
43
XVII
44
45
46
47
48
49
XVIII

50
51
52
53

36

Reinventar la gastronomia remença a la vall de
llémena
Promocionar un producte típic lligat a la Vall de
Llémena

curt

continuada

mitjana

3.000

mig

continuada

mitjana

6.000

curt

puntual

alta

22.000

curt
curt

puntual
puntual

alta
alta

12.000
6.000

mig

puntual

mitjana

8.000

curt
mig

continuada
puntual

alta
mitjana

6.000
8.000

mig

anual

mitjana

-

curt

puntual

mitjana

12.000

curt

puntual

alta

15.000

mig

continuada

mitjana

18.000

Conservació i promoció del patrimoni cultural
Redactar el projecte de recuperació dels elements
del fet remença
Creació de rutes remences
Realitzar material de difusió
Redactar un pla de conservació de les fonts i dels
molins de la Vall de Llémena
Dinamitzar el museu dels oficis a sant gregori
Potenciar la rectoria de cartellà
Promoció i difusió de la Vall de Llémena
Dinamitzar els esdeveniments locals populars
Crear una exposició itinerant al voltant del fet
remença
Adequar punts d'informació turística
Creació d'un portal web sobre el projecte refugi
remença
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4. PLA DE TREBALL

2
4
5
11
12
15
18
20
21
24
26
29
30
31
39
40
44
45
46
48
52
7
32
37

6
34

42
51
10
16

Actuacions

Termini

Periodicitat

Prioritat

cost (€)

Crear punts de recollida als diferents nuclis urbans
Impulsar la utilització del transport públic
Realitzar el pla director d’abastament de l’aigua
Potenciar la instal·lació d’energies renovables
Desenvolupar les actuacions del pla d’adequació
de l’enllumenat exterior
Aprovar el mapa de capacitat acústic
Introduir bones pràctiques ambientals en la gestió
de l’ajuntament
Integrar paisatgísticament els contenidors de
residus
Evitar i/o reduir l’impacte de la mat
aprovar l’inventari de camins i realitzar el pla de
manteniment
Realitzar un manteniment i conservació de les
lleres
Mantenir la franja de prevenció d’incendis forestals
als nuclis segregats de la trama urbana
Realitzar una campanya d’informació per a la
realització dels plans de gestió i millora forestal
Constituir la mancomunitat de municipis de la Vall
de Llémena
Crear un grup de coordinació i acció
supramunicipal
Contractar un tècnic/a de participació i dinamització
compartit pels quatre municipis
Redactar el projecte de recuperació dels elements
del fet remença
Creació de rutes remences
Realitzar material de difusió
Dinamitzar el museu dels oficis a sant gregori
Adequar punts d'informació turística
SUBTOTAL
Construir la xarxa separativa d’aigües pluvials i
Residuals
Realitzar una campanya informativa dels serveis
socials
Fomentar la formació ambiental del personal de
l’ajuntament
SUBTOTAL
Garantir la depuració de les aigües residuals a tots
els nuclis
Millorar els establiments comercials i turístics de la
vall de llémena
SUBTOTAL
Reinventar la gastronomia remença a la vall de
llémena
Crear una exposició itinerant al voltant del fet
remença
SUBTOTAL
Promocionar el compostatge casolà
crear la figura del tècnic de medi ambient compartit

curt
curt
curt
curt

puntual
puntual
puntual
continuada

alta
alta
alta
alta

6.000
4.000
8.000
900

curt

puntual

alta

1.800

curt

puntual

alta

-

curt

continuada

alta

600

curt

puntual

alta

3.000

curt

continuada

alta

900

curt

continuada

alta

1.800

curt

continuada

alta

6.000

curt

continuada

alta

2.400

curt

puntual

alta

2.000

curt

puntual

alta

6.000

curt

continuada

alta

1.800

curt

anual

alta

24.000

curt

puntual

alta

22.000

curt
curt
curt
curt

puntual
puntual
continuada
puntual
21 actuacions

alta
alta
alta
alta

12.000
6.000
6.000
15.000
130.200

mig

continuada

alta

1.800

mig

puntual

alta

1.200

mig

continuada

alta

1.000

3 actuacions

4.000

llarg

puntual

alta

1.800

llarg

continuada

alta

-

2 actuacions

1.800

curt

continuada

mitjana

3.000

curt

puntual

mitjana

12.000

mig
mig

2 actuacions
puntual
continuada

mitjana
mitjana

15.000
1.000
3.000
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37

17
19
36
38
41
43
47
49
50
53

14
22
27
28
33
35

13
3
1
8
9
23
25

38

Crear una ordenança de convivència ciutadana i
via pública
Elaborar la carta del paisatge de la vall de llémena
Fomentar un programa de sensibilització ambiental
als diferents sectors econòmics i ciutadans
crear els consells de participació ciutadana
Organitzar una programació periòdica de cursos
formatius sobre oficis artesans
Promocionar un producte típic lligat a la Vall de
Llémena
Redactar un pla de conservació de les fonts i dels
molins de la Vall de Llémena
Potenciar la rectoria de cartellà
Dinamitzar els esdeveniments locals populars
Creació d'un portal web sobre el projecte refugi
Remença
SUBTOTAL
Crear una base de dades de gestió ambiental
municipal
Elaborar els plans especials de protecció del medi
natural i del paisatge de l’ein de les muntanyes de
rocacorba i el volcà del puig d’adri
Realitzar actuacions de restauració de l’ambient
fluvial
delimitar el domini públic hidràulic
Realitzar el pla estratègic de joventut
Potenciar la producció agrària ecològica a la vall de
llémena
SUBTOTAL
Elaborar un cens de les despeses mediambientals
de l’ajuntament
SUBTOTAL
Implantar el servei de taxi a la demanda
SUBTOTAL
Aplicar criteris ambientals en la revisió del
planejament municipal
Realitzar un inventari complet de tots els pous del
municipi
Reduir progressivament el nombre de contenidors
de rebuig
Impulsar la custòdia del territori com a eina per a la
conservació del patrimoni natural
Elaborar un catàleg del medi natural de la vall de
llémena
SUBTOTAL
TOTAL

mig

puntual

mitjana

2.000

mig

puntual

mitjana

15.000

mig

continuada

mitjana

3.000

mig

puntual

mitjana

3.000

mig

continuada

mitjana

-

mig

continuada

mitjana

6.000

mig

puntual

mitjana

8.000

mig
mig

puntual
anual

mitjana
mitjana

8.000
-

mig

continuada

mitjana

18.000

12 actuacions

67.000

llarg

anual

mitjana

3.000

llarg

continuada

mitjana

12.000

llarg

anual

mitjana

10.000

llarg
llarg

puntual
puntual

mitjana
mitjana

3.000
6.000

llarg

continuada

mitjana

1.800

6 actuacions

35.800

curt

puntual

baixa

300

mig

1 actuació
puntual
1 actuació

baixa

300
6.000
6.000

llarg

puntual

baixa

1.800

llarg

puntual

baixa

6.000

llarg

puntual

baixa

3.000

llarg

continuada

baixa

900

llarg

puntual

baixa

12.000
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5 actuacions
53 actuacions

23.700
283.800

