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Introducció

El dia 10 de novembre s’ha dut a terme el Taller de Propostes en el marc del procés
d’elaboració de l’Agenda 21 de l’Alt Urgell. El taller s’ha realitzat al Consell Comarcal de l’Alt
Urgell, entre 2/4 de 8 i les 10 del vespre:
Els objectius d’aquests taller han estat:

2.

•

Treballar propostes d’accions per als diferents àmbits temàtics que s’han tractat en
la fase de Diagnosi Ambiental Participativa, que serveixin per a definir les línies
estratègiques del Pla d’Acció Ambiental.

•

Generar un debat constructiu entre els diversos agents, afavorint l’intercanvi de
punts de vista i d’opinions en relació a les actuacions necessàries per tal de
contribuir al desenvolupament sostenible de l’Alt Urgell.

Metodologia

La difusió dels Taller de Propostes s’ha realitzat a través de les següents vies:

1- Convocatòria via carta a totes aquelles persones que havien pres part en el
procés participatiu. Es van enviar un total de 140 cartes. En aquesta carta s’hi ha
adjuntat una butlleta d’inscripció que s’havia de fer arribar a l’equip tècnic del
CEDRICAT abans del dia 8 de novembre.
2- Convocatòria via correu electrònic a totes aquelles persones que han pres part en el
procés participatiu. En aquest correu electrònic també s’hi ha adjuntat la butlleta
d’inscripció, que podia ser retornada a l’equip tècnic per correu electrònic.
3- Realització de trucades de reforç, per tal de comprovar si les persones que han pres
part en el procés participatiu estan informades de la realització del taller.
4- Difusió el dia de la presentació pública de la Diagnosi Ambiental Participativa
(dia 4 de novembre).
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La dinàmica que s’ha seguit ha estat:

METODOLOGIA TALLER DE PROPOSTES
19:30-19:45
19:45-20:00

20:00-20:30

20:30-21:45

21:450-22:15

22:15

3.

Benvinguda i presentació del taller
Separació dels assistents en dos grups heterogenis (Grup 1 i Grup 2),
i distribució dels grups en dues aules.
Treball en subgrups per parelles i/o trios. Cada subgrup defineix 4
propostes que consideren prioritàries per tal d’avançar cap al
desenvolupament sostenible de la comarca, i les escriu en un post-it.
S’escull un portaveu per exposar-ho a la resta del grup.
Exposició de les propostes de cada subgrup a la resta del grup,
agrupació per similitud, i consens de propostes i agents impulsors
per a presentar a la resta de grups al plenari. Escollir un portaveu per
exposar al plenari.
Exposició de les propostes de cada grup al Plenari i votació en
gomets, per tal d’establir una priorització. A cada persona se li donen
un total de 6 gomets, que pot repartir per totes les propostes que hi
ha fetes, independentment de si són del seu grup o bé de l’altre
Conclusions del taller i explicació dels propers passos del procés

Participants

En els tallers de propostes hi han pres part un total de 17 persones de diferents perfils, tal i
com es mostra a continuació:

Nom i cogmon

Perfil

Andreu Escales Tous
Antoni Olm

Ciutadà a títol individual
Tècnic

Emili Moreno Bautista

Ciutadà a títol individual

Francesc Ganyet

Director del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’Aran

Francesc Jordana Duran

Alcalde de Pont de Bar

Francesc Viaplana Manresa

Tècnic

Gustavo Ernesto

Membre d’una associació

Iban Coll

Tècnic de medi ambient del Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Jaume Esteve

Tècnic de la Confederación Hidrográfica del Ebro

Joan Soldevila Pagès

Ramader

Jordi Garcia Petit

Director Parc Natural Cadí Moixeró

Josep Maria Colell

Agricultor

Oscar Augé
Rafael Mariné

Delegat Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge
a l’Alt Pirineu i Aran
Tècnic de la finca de la muntanya d’Alinyà de l’Obra Social la
Caixa de Catalunya

Ramón Roqué Janot

Caçador

Tomàs Calaf
Xavier Augé

Membre d’una associació
Caçador

Total assistents

17
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Resultats

A continuació s’exposen els resultats obtinguts del treball de cada grup. En primer lloc, es
mostren les propostes que van ser consensuades i aprovades per la totalitat del grup i que
es van traslladar al plenari, així com el total de votacions que van rebre al plenari. També es
recullen totes les propostes plantejades per la parella/trio en el treball previ, així com
aquelles propostes que no han gaudit de consens i no han estat aprovades per la totalitat del
grup. A més a més, en color vermell s’identifiquen els agents que s’han d’implicar i prendre
part en la implementació de l’actuació proposada. Finalment, es realitza una reagrupació per
similituds de les propostes consensuades, que servirà per a definir les línies estratègiques del
Pla d’Acció Ambiental.

4.1.

GRUP A

Propostes consensuades
Proposta

1

Promoure l’aprofitament de la biomassa per al funcionament de
calderes centrals a petits nuclis. Es considera que aquesta acció podria
complementar l’aprofitament que es preveu fer de la biomassa mitjançant la
futura planta de valorització de biomassa forestal i generació d’electricitat
que es construirà a l’Alt Urgell.

Vots al
plenari

3

Qui? Consell Comarcal, Ajuntaments i arquitectes

2

Promoure la instal·lació de calderes de biomassa a nivell particular,
així com també en edificis públics. S’apunta que aquesta promoció es
podria realitzar mitjançant l’aprovació d’ordenances municipals. També
s’apunta que, en el moment de fer la regulació, seria convenient promoure
les energies renovables en general.
Qui? Ajuntaments, Consell Comarcal, Institut Català de l’Energia i
particulars.

3

3

Prendre mesures per continuar reduint la contaminació lumínica.
Malgrat es té coneixement que durant els darrers anys s’està treballant des
de les diferents administracions en la reducció de la contaminació lumínica,
l’acció va encaminada a continuar treballant en aquesta línia fins a
aconseguir reduir al mínim la contaminació lumínica de la comarca.
Qui? Ajuntaments i brigades municipals

1

6

Agenda 21 de la comarca de l’Alt Urgell

Diagnosi Ambiental Participativa

4

Regular l’activitat de recollida de bolets, així com també el pas de
motos i quads pels boscos, fer conscienciació i incrementar la
vigilància i la neteja. Es considera que les activitats de recollida de bolets
i el pas de motos i quads són activitats que perjudiquen el medi ambient i
que sovint entren en conflicte amb altres activitats que estan degudament
regulades, com per exemple la caça. La proposta consistiria en redactar una
regulació d’aquestes activitats, que anés acompanyada d’una tasca de
conscienciació adreçada a les persones que les practiquen, així com també
un increment de la vigilància i de la neteja per part dels diferents agents
que tenen competències en la vigilància i control del medi rural (agents
rurals, secció rural dels mossos d’esquadra, etc).
Qui? Administracions competents, agents rurals i mossos d’esquadra.

5

5

Regular la població de fauna salvatge per tal d’evitar perjudicis a les
activitats agràries del territori. S’exposa que algunes espècies de fauna
salvatge (com per exemple els porcs senglars) provoquen problemes a les
activitats agràries i/o ramaderes (com per exemple els cultius de trumfos).
L’acció consistiria en intervenir sobre aquestes poblacions per evitar que
aquestes perjudiquin aquestes activitats econòmiques.
Qui? Administracions i societats de caçadors.

5

6

Promoure el transport públic mitjançant les següents accions:
substituir l’actual Seubus per 2 microbusos, permetre l’ús del
transport individual i reduint el preu del Seubus. Es considera que
substituint l’actual Seubus per 2 microbusos permetria que aquests
poguessin accedir als nuclis dels pobles, i d’aquesta manera s’afavoriria l’ús
d’aquest servei per tal de la gent gran.
Qui? Administració competent

2

7

Crear una “Seu Peatonal”. Aquesta acció consistiria en definir certs
carrers del nucli de la Seu d’Urgell com a peatonals i prendre les mesures
d’ordenació de la circulació que siguin necessàries per a aconseguir-ho. Es
considera que d’aquesta manera s’aconseguiria una millor qualitat de vida
dels ciutadans de la comarca, al mateix temps que s’afavoririen els
desplaçaments a peu.
Qui? Ajuntament de la Seu d’Urgell

3

8

Fomentar un model productiu agrari i ramader sostenible que
esdevingui, a la vegada, eix i motor per a la dinamització econòmica
de la comarca. S’apunta que l’activitat que millor defineix la comarca és
l’activitat primària i que cal continuar treballant perquè així sigui,
mitjançant l’adopció d’un model productiu sostenible que serveixi com a
base per al desenvolupament d’altres activitats econòmiques amb el mateix
objectiu, com per exemple l’ecoturisme (senderisme, foment dels productes
locals, fotografia, BTT, etc).
Qui? Ramaders, agricultors, administració competent, etc.

11
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Propostes fetes pels subgrups, agrupades per núvol d’idees
BIOMASSA
•
•
•
•

Netejar els boscos.
Posar sistemes d’escalfament central per biomassa en llocs on s’obrin nous carrers.
Els bombers podrien col·laborar en la neteja de boscos, durant aquelles hores que
estan al parc.
Incentivar l’ús d’energies renovables (biomassa) a nivell local i/o particular amb
matèria primera de la mateixa comarca. Això milloraria la gestió de boscos de la
comarca i la creació de nous llocs de treball.

CAÇA
•
•

•

Controlar els boletaires i els quads.
Que els agents rurals facin la neteja dels boscos. D’aquesta manera, es considera
que intensificarien la vigilància de les activitats que es realitzen als boscos i que els
embruten (com per exemple la recollida de bolets).
Fer una llei per tal que els caçadors puguin estar més tranquils.

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
•
•
•

Reducció de fanals.
Posar bombetes de baix consum.
Eliminar alguns focus de llum innecessaris.

TRANSPORT
•
•
•
•

Substituir l’actual Seubus (que és gran), per dos microbusos.
Permetre l’ús del transport escolar a altres persones.
Fomentar l’ús del Seubus mitjançant la creació d’un abonament anual que n’abaratís
el preu.
Creació de zones peatonals a la Seu d’Urgell.

SECTOR PRIMARI: AGRICULTURA, RAMADERIA I ACTIVITAT FORESTAL
•
•
•

8

Consensuar un model econòmic tenint en compte tots els agents del territori.
Fer una política de muntanya basada en les necessitats del territori.
Potenciar la figura del productor primari (agricultor, ramader, bosquetà): potenciar
les denominacions d’origen i altres distintius de qualitat, conscienciar els
consumidors, conscienciar a al societat de la necessitat de la figura del productor
primari, enfocar l’oferta turística a un turisme educat i respectuós.
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SENDERISME
•

•

Fomentar la creació d’una xarxa de senderisme a nivell comarcal, per tal de
promoure el turisme sostenible. L’adequació d’aquesta xarxa s’hauria d’iniciar
mitjançant els camins rals.
Crear una oferta turística sostenible, basada en:
o Senderisme
o Observació de fauna i flora
o Possibilitat de consumir productes autòctons i de qualitat en els
establiments turístics de la comarca.

9
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GRUP B

Propostes consensuades

Proposta

1

Donar a conèixer el patrimoni natural (Espais Naturals Protegits) i
cultural en dues direccions (sector turístic, escoles i Consell
Comarcal de l’Alt Urgell). Aquesta acció sorgeix de la necessitat que la
mateixa gent del territori conegui el patrimoni de què disposen. És
important que el coneguin els infants, per tal de començar a apreciar-lo des
de joves, però també el sector turístic, per tal que el puguin donar a
conèixer als visitants. Es comenta que determinats agents d’aquest sector
(per exemple, els hotelers) no són conscients que conèixer aquest patrimoni
els pot reportar un benefici econòmic, en tant que poden oferir un millor
producte als seus clients.

Vots al
plenari

7

Qui? Espais Naturals Protegits, Consell Comarcal de l’Alt Urgell,
sector turístic i escoles

2

Estudi previ (inventari i diagnosi) per poder conèixer i saber com
recuperar camins ramaders i històrics. S’apunta que cal anar amb
compte amb la titularitat dels camins. Per aquest motiu, si bé en un primer
moment s’havia proposat directament recuperar els camins ramaders i
històrics, durant el debat s’ha concretat aquesta proposta inicial amb un
estudi previ que els permeti inventariar i estudiar quina n’és la titularitat i
com s’ha de fer per poder-los recuperar.
Qui? Consell Comarcal de l’Alt Urgell, ajuntaments, IDAPA

4

3

Potenciar el consum de productes locals (mitjançant campanyes,
lots, introducció de productes locals als menjadors col·lectius, etc).
Es comenta que la comarca disposa de productes de qualitat, per tant, ara
caldria treballar perquè la població comarcal els conegui i els consumeixi.
Qui? Sector privat (restauració, productors, associacions de
comerciants, etc) i sector públic (Consell Comarcal de l’Alt Urgell i
ajuntaments)

6

4

Adaptar les polítiques agràries a la realitat (cooperatives,
paperassa, mida les explotacions i les indústries, concentració
parcel·lària, ...) Aquesta proposta d’actuació concentra un seguit d’accions
que caldria dur a terme per tal d’adaptar les polítiques agràries a la realitat
de la comarca de l’Alt Urgell.
Qui? Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural,
associacions i sindicats agraris

5

10
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Promoure bancs de terres i acords de custòdia (cicle de xerrades).
Es comenta que hi ha experiències als Pirineus (Pallars) que poden ser-ne
un referent. Es relaciona aquesta actuació amb la creació d’una xarxa de
voluntariat ambiental, en tant que a la comarca no hi ha cap associació que
treballi els acords de custòdia ni cap que treballi en altres àmbits de la
millora ambiental.
Qui? Xarxa de Voluntariat Ambiental, associacions de custòdia
Crear una Xarxa de Voluntariat Ambiental. Es podrien aglutinar
possibles agents d’aquesta xarxa aprofitant un cicle de xerrades (com el
que es proposa per potenciar la custòdia del territori i els bancs de terres a
l’Alt Urgell)
Qui? Es podria facilitar des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Sensibilització ambiental:
- Actuacions adreçades a la població i les escoles (en totes les
temàtiques)
- Treball de proximitat amb l’entorn (escoles rurals,
sensibilització dels mestres per tal que el duguin a terme)
- Potenciar les Escoles verdes
Es comenta que cal emprendre actuacions de sensibilització adreçades
tant a la població com a les escoles, en tots els àmbits. Caldria aprofitar
que ens trobem en un entorn privilegiat per tal de fer una educació en
l’entorn, on els alumnes puguin aprendre de l’experiència directa en
sortides per conèixer el patrimoni de la comarca. Per fer aquesta tasca
cal que els mestres estiguin sensibilitzats i en tinguin ganes i recursos.
Aquesta actuació és possible sobretot en les ZER, atesa la seva ubicació,
la filosofia de treball i la seva composició. Una vegada les escoles
estiguin treballant en aquesta línia, es podria potenciar que més escoles
esdevinguin Escola Verda.

4

2

4

Qui? Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Departament d’Educació,
AMPES (i associacions d’AMPES) i Direcció dels centres educatius

8

9

Estudiar la viabilitat d’un circuït de quads i motos (compte amb
l’assegurança) i sensibilitzar els qui ho practiquen (qualsevol
vehicle de motor que circula per camins). Si bé primer l’actuació es
centrava en crear un circuït per evitar que les motos i quads facin malbé
altres camins rurals, a mida que avança el debat es veu que cal
conscienciar més enllà d’aquest col·lectiu, ja que hi ha molts cotxes que
circulen per aquests camins sense cap mena de precaució per mantenir-los.
Qui? Ajuntaments, propietaris, empreses i associacions de motor

2

Incentivar el reciclatge. En proposar aquesta actuació es pensa, d’una
banda, en accions de sensibilització adreçades a la ciutadania i a la
indústria. D’altra banda, també s’enfoca cap a la promoció de l’ús del
material reciclat per part dels responsables d’urbanisme.

2
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Qui? Mancomunitats de gestió de residus i ajuntaments (regidories
i tècnics d’urbanisme)

10

Promoure la biomassa a petita escala (local) i instal·lacions
properes al lloc de consum. En l’àmbit local es podria promoure la
instal·lació de calderes completant els ajuts que actualment ofereixen el
Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i l’Institut Català de
l’Energia (ICAEN).
Qui? Consell Comarcal de l’Alt Urgell, ajuntaments, DMAH i ICAEN

3

11

Aplicar les taxes municipals de consum d’aigua. Aquesta mesura
permetria que els ajuntaments tinguessin una millor posició a l’hora
d’accedir a ajuts de l’ACA i permetria avançar en la reducció del consum
d’aigua a la comarca.
Qui?

0

12

Continuar vetllant per a que es desplegui el Programa de
Sanejament de les Aigües Residuals (PSARU) a la comarca de l’Alt
Urgell. Aquest programa contempla la construcció d’infraestructures de
sanejament de les aigües residuals que encara estan pendents de realitzarse els propers anys.
Qui? Consell Comarcal de l’Alt Urgell

0

13

14

15

Controlar els abocaments en llera. Es fa especial incís en
problemàtica de la qualitat de l’aigua que hi ha al canal d’aigües braves.
Qui? ajuntaments

Aplicar la llei de contaminació lumínica. Amb relació a la contaminació
lumínica es comenta que ja existeixen la llei i el decret que la desenvolupa,
per tant, només caldria aplicar-la. Sempre que sigui possible, caldria
aplicar-la des del començament dels projectes, per estalviar els costos que
té l’adaptació d’infraestructures existents a aquesta llei quan no s’ha fet des
d’un bon inici.
Qui? ajuntaments
Controlar l’emissió de gasos que generen algunes activitats. Un
participant proposa aquesta actuació, tot i que no és en clau comarcal sinó
fent referència a la problemàtica puntual que ha detectat en la xemeneia de
llet Cadí i la llar de jubilats de la Seu, que crema residus d’envasos.
Qui? Ajuntament de la Seu d’Urgell

12

la

2

2

1
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Arranjar la incidència del semàfor situat a la cantonada C. Canonge
– C.Major. Aquesta actuació també ha sorgit a proposta d’un participant i
té un àmbit local i una incidència puntual. S’explica la importància d’aquesta
actuació concreta per tal de reduir la contaminació atmosfèrica, la qual cosa
tindria efectes positius sobre la salut i la preservació del patrimoni. D’altra
banda, també milloraria la seguretat viària, ja que evitaria atropellaments.
Qui? Ajuntament de la Seu d’Urgell

0

Propostes fetes pels subgrups, agrupades per núvol d’idees

BIOMASSA
•

•
•
•
•
•

Potenciació del consum energètic en base als subproductes forestals. Campanyes de
conscienciació als municipis (equipaments) i particulars. Consell Comarcal de l’Alt
Urgell
ajuda
en
la
tramitació
dels
ajuts
al
DMAH/ICAEN
per
a
particulars/ajuntaments. Línia d’ajuts pròpia del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
Petites centrals properes al lloc de consum (petites i locals)
Que no depenguin de les primes.
Major part del grup opta per apostar per la biomassa per a la producció de calor, en
lloc d’electricitat, però no hi ha consens sobre aquesta qüestió.
Potenciar l’ús de les energies renovables i de la biomassa, amb petits centres de
producció local.
L’actual central de biomassa prevista té una dimensió excessiva en relació a la
producció de fusta de la comarca (no hi ha consens).

RESIDUS
•
•
•

Incentivar l’ús de material reciclat en el mobiliari urbà, obres (àrids), etc.
Potenciar el reciclatge domèstic i industrial.
Crear una planta de tractament de purins (no hi ha consens dins del grup, en
contraposició es proposa tenir el bestiar adequat per a la superfície de terra de què
es disposa)

AIGUA
•

•

•

Caldria que els municipis que no cobren taxa d’aigua (sobretot els petits) establissin
taxes de cara a la conscienciació de la població, l’estalvi i la recuperació de recursos
hídrics.
Continuar vetllant per a que es construeixin les depuradores que manquen (el
PSARU 2005-2015 ja les té previstes, fins ara s’ha executat obra per valor de 27
milions € i resta pendent executar 61 milions d’€).
Controlar els abocaments en llera.

13
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CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
•

•

Controlar les emissions de gasos que es duen a terme dins el nucli habitat de la Seu
d’Urgell. Que s’apliqui la normativa al respecte. Tenir en compte que les emissions
no sols afecten a éssers vivents, sinó també al patrimoni artístic (Cadí, tubs
d’escapament dels cotxes i crematori de Sant Josep).
Arreglar el semàfor del C.Canonge-C.Major per tancar el pas (només botigues i
veïns). Les emissions afecten la salut i el patrimoni. Hi ha atropellaments.

PATRIMONI NATURAL I CULTURAL
•

•
•
•
•

Valorització dels Espais Naturals Protegits per part del sector hoteler i turístic de la
comarca: establir estratègies de cooperació estable entre Espais Naturals Protegits i
el Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
Donar a conèixer els Espais Naturals Protegits.
Potenciar la pràctica d’activitats turístiques aprofitant l’entorn.
Recuperar els camins ramaders i històrics.
Destinar més recursos a la seva difusió. El Consell pot ajudar.

SECTOR PRIMARI
•

•
•
•
•
•
•

Potenciar el consum de productes locals incidint en aquells amb ISO de qualitat.
Cicle tancat de producció-consum. Campanyes publicitàries, lots-regal, estades i
visites als establiments productors (Artesania, modes de producció).
Manteniment dels serveis i les cooperatives.
Concentració parcel·lària.
Manteniment de camins necessaris per a l’activitat agrícola. Recolzar el sector
primari
Adaptar la normativa al territori (producció primària i artesania, caça)
Recolzar l’agricultura i la ramaderia (extensiva i intensiva).
Intentar produir producte de qualitat i autòcton, associat a l’artesania alimentària
local, facilitant els tràmits administratius.

VOLUNTARIAT AMBIENTAL
•
•
•

14
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SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
•
•
•
•
•

Conscienciació ambiental a les escoles: reciclatge, coneixement de l’entorn, estalvi
energètic i de recursos
Campanyes de sensibilització a tota la població
Escoles que eduquin en l’entorn i per ser crítics
Mantenir les escoles rurals
Potenciar les Escoles Verdes

XARXA DE CAMINS
•
•

Restricció de l’accés al territori rural: taxa o control, guardes o mossos, potenciar el
respecte mediambiental a través de cursos, jornades, etc.
Circuït de quads i motos.

CAÇA I PESCA
•
•

Intentar adequar la normativa al territori (per exemple, extensió necessària per
caçar el cabirol).
Controlar el corb marí cinegèticament.
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temàtiques

de
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propostes

per

similitud

i

per

En el següent quadre es mostren les propostes fetes al taller, agrupades per similitud i per
temàtiques, segons el nombre de vots que han rebut al plenari.
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GESTIÓ DEL MEDI NATURAL
Regular l’activitat de recollida de bolets, així com també el pas de motos i quads
pels boscos, fer conscienciació i incrementar la vigilància i la neteja.
Regular la població de fauna salvatge per tal d’evitar perjudicis a les activitats
agràries del territori
Promoure bancs de terres i acords de custòdia (cicle de xerrades).
Crear una Xarxa de Voluntariat Ambiental.
Estudiar la viabilitat d’un circuït de quads i motos (compte amb l’assegurança) i
sensibilitzar els qui ho practiquen (qualsevol vehicle de motor que circula per
camins).
Total

Vots

PATRIMONI NATURAL I PRODUCTES LOCALS
Donar a conèixer el patrimoni natural (Espais Naturals Protegits) i cultural en
dues direccions (sector turístic, escoles i Consell Comarcal de l’Alt Urgell).
Estudi previ (inventari i diagnosi) per poder conèixer i saber com recuperar
camins ramaders i històrics.
Potenciar el consum de productes locals (mitjançant campanyes, lots, introducció
de productes locals als menjadors col·lectius, etc).
Total

Vots

ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Fomentar un model productiu agrari i ramader sostenible que esdevingui, a la
vegada, eix i motor per a la dinamització econòmica de la comarca.
Adaptar les polítiques agràries a la realitat (cooperatives, paperassa, mida les
explotacions i les indústries, concentració parcel·lària, ...)
Total

Vots

ENERGIES RENOVABLES
Promoure l’aprofitament de la biomassa per al funcionament de calderes centrals
a petits nuclis.
Promoure la instal·lació de calderes de biomassa a nivell particular, així com
també en edificis públics.
Promoure la biomassa a petita escala (local) i instal·lacions properes al lloc de
consum.
Total

Vots

4
5
4
2
3
18

7
4
6
17

11
5
16

3
3
3
9
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MOBILITAT SOSTENIBLE
Promoure el transport públic mitjançant les següents accions: substituir l’actual
Seubus per 2 microbusos, permetre l’ús del transport individual i reduint el preu
del Seubus.
Crear una “Seu Peatonal”.
Total

Vots
2

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Vots

Sensibilització ambiental:
- Actuacions adreçades a la població i les escoles (en totes les temàtiques)
- Treball de proximitat amb l’entorn (escoles rurals, sensibilització dels
mestres per tal que el duguin a terme)
- Potenciar les Escoles verdes
Total

3
5

4

4

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
Prendre mesures per continuar reduint la contaminació lumínica.
Aplicar la llei de contaminació lumínica.
Total

Vots
1
2
3

RESIDUS
Incentivar el reciclatge.
Total

Vots
2
2

AIGUA
Aplicar les taxes municipals de consum d’aigua.
Continuar vetllant per a que es desplegui el Programa de Sanejament de les
Aigües Residuals (PSARU) a la comarca de l’Alt Urgell.
Controlar els abocaments en llera.
Total

Vots
0

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Controlar l’emissió de gasos que generen algunes activitats.
Arranjar la incidència del semàfor situat a la cantonada del C.Canonge – C. Major
Total

Vots
1
0
1

0
2
2
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5. Conclusions
Tal i com es pot veure a l’apartat anterior, les propostes que es van realitzar en el Taller de
Propostes giren entorn les següents temàtiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió del medi natural. 18 vots
Posada en valor del patrimoni natural i productes locals. 17 vots
Activitats econòmiques. 16 vots
Energies renovables. 9 vots
Mobilitat sostenible. 4 vots
Educació ambiental. 4 vots
Contaminació lumínica. 3 vots
Residus. 2 vots
Aigua. 2 vots
Contaminació atmosfèrica. 1 vot

Així doncs, s’observa que les temàtiques que han rebut major suport són la gestió del medi
natural, la posada en valor del patrimoni natural i els productes locals i les activitats
econòmiques. Les propostes sobre les energies renovables també han tingut un grau elevat
de consens. Per últim, malgrat tenir un menor nombre de vots, destaquen les propostes
realitzades en els àmbits de la mobilitat sostenible, l’educació ambiental, la contaminació
lumínica, els residus, l’aigua i la contaminació atmosfèrica.
En l’àmbit de la gestió del medi natural, les propostes realitzades són: regular l’activitat
de recollida de bolets (així com també el pas de motos i quads pels boscos), fer
conscienciació i incrementar la vigilància i la neteja; regular la població de fauna salvatge
per tal d’evitar perjudicis a les activitats agràries del territori; promoure bancs de terres i
acords de custòdia; crear una Xarxa de Voluntariat Ambiental i estudiar la viabilitat d’un
circuït de quads i motos i sensibilitzar els qui ho practiquen.
En relació a la promoció del patrimoni natural i productes locals, es proposa: donar a
conèixer el patrimoni natural i cultural de la comarca; realitzar un estudi previ per poder
conèixer i saber com recuperar camins ramaders i històrics, i potenciar el consum de
productes locals (mitjançant campanyes, lots, introducció de productes locals als menjadors
col·lectius, etc).
Per altra banda, en relació a les activitats econòmiques, destaca l’ampli el consens que
ha tingut l’acció fomentar un model productiu agrari i ramader sostenible que esdevingui, a
la vegada, eix i motor per a la dinamització econòmica de la comarca, ja que s’ha considerat
que és la primera acció que cal emprendre per al desenvolupament sostenible de la
comarca. També s’ha proposat Adaptar les polítiques agràries a la realitat (cooperatives,
paperassa, mida les explotacions i les indústries, concentració parcel·lària).
En l’àmbit de les energies renovables les accions que s’han realitzat giren sobretot entorn
de l’aprofitament de la biomassa:
promoure l’aprofitament de la biomassa per al
funcionament de calderes centrals a petits nuclis; promoure la instal·lació de calderes de
biomassa a nivell particular, així com també en edificis públics; promoure la biomassa a
petita escala (local) i instal·lacions properes al lloc de consum.
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També es fan dues propostes en l’àmbit de la mobilitat sostenible: una consistent en
promoure el transport públic (substituir l’actual Seubus per 2 microbusos, permetre l’ús del
transport individual i reduint el preu del Seubus) i l’altra que consisteix en crear una “Seu
Peatonal”.
Sobre l’educació ambiental, es proposa fer accions de sensibilització ambiental adreçades
a la població en general i a les escoles, fer un treball de proximitat amb l’entorn i promoure
les Escoles Verdes.
També es proposa prendre mesures per continuar reduint la contaminació lumínica, així
com aplicar la llei de contaminació lumínica. En l’àmbit dels residus es proposa incentivar
el reciclatge en el seu sentit més ampli, mentre que en l’àmbit de l’aigua es proposa aplicar
les taxes municipals de consum d’aigua, continuar vetllant per a que es desplegui el
Programa de Sanejament de les Aigües Residuals (PSARU) a la comarca de l’Alt Urgell i
controlar els abocaments en llera.
Finalment, es fan dues propostes relacionades amb la contaminació atmosfèrica:
controlar l’emissió de gasos que generen algunes activitats i arranjar la incidència del
semàfor situat a la cantonada del C.Canonge – C. Major.
Pel que fa les agents que haurien d’impulsar aquestes accions, s’observa com en
general caldria una implicació activa del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i dels diversos
ajuntaments, malgrat hi ha molts altres agents que s’hi haurien d’implicar, d’una manera
més o menys activa:

-

-

Altres administracions o òrgans públics: Departaments i organismes de la
Generalitat de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge, Institut Català
de l’Energia, Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Departament
d’Educació), Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran (IDAPA), agents
rurals, mossos d’esquadra i gestors dels Espais Naturals Protegits.
Agents del sector educatiu: centres educatius, les AMPA i les associacions
d’AMPA, les direccions dels centres, etc.
Associacions socials, culturals i de veïns: societats de caçadors, xarxa de
voluntariat ambiental, associacions de custòdia.
Associacions vinculades a sectors econòmics: sindicats agraris, associacions de
comerciants, associacions vinculades al sector turístic.
Sector privat i professionals: arquitectes, ramaders, agricultors, professionals del
sector de la restauració, comerciants, empreses i associacions del motor, etc.

L’equip tècnic del CEDRICAT valora positivament la realització del Taller de Propostes,
tant pel grau de resposta ciutadana com pel treball que van realitzar els assistents als tallers.
La dinàmica aplicada al taller es valora positivament, ja que va permetre que les sessions es
desenvolupessin de forma fluïda i sorgissin propostes interessants. Tal i com reflexa el
present informe, els tallers van esdevenir un espai de reflexió, diàleg i construcció col·lectiva
de propostes, gràcies a la implicació i la voluntat de diàleg dels participants als tallers.
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Propers passos a realitzar

Un cop realitzat el taller, l’equip redactor de l’Agenda 21 treballarà en la redacció del Pla
d’Acció Ambiental, document que haurà de guiar les accions a realitzar a la comarca per tal
d’assolir-ne un desenvolupament sostenible.
Per a l’elaboració del Pla d’Acció Ambiental de la comarca de l’Alt Urgell s’utilitzaran els
resultats obtinguts al Taller de Propostes i també es tindran en compte aquelles aportacions
que s’han recollit en altres moments del procés, i especialment:

20

•

Els resultats de la Diagnosi Ambiental Participativa, que reflecteixen punts de
vista que possiblement no van ser recollits al Taller degut a que hi ha persones de
diferents sectors que no els va ser possible assistir-hi.



Els resultats de les entrevistes realitzades als responsables de l’administració
local, en tant que les accions que es dissenyin, han de comptar amb la seva
implicació per tal que es converteixin en una realitat a la comarca.



Aportacions fetes per persones que no podien assistir al Taller de Propostes però
que les han fet arribar a l’equip tècnic per correu electrònic.



Les possibles fonts de finançament de cadascuna de les accions, en especial
aquelles que es preveu que s’executin a curt i mitjà termini, ja que d’aquesta forma
es facilita la seva aplicació.



Les consideracions tècniques segons la legislació vigent i els resultats de l’anàlisi
de dades que s’ha realitzat.
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Recull fotogràfic

El grup 1 treballant

El grup 2 treballant
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Treball al plenari

El moment de les votacions
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