
 

 

CONCLUSIONS DE LA JORNADA 
“MUNICIPIS GIRONINS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC” 

 
Les temperatures de la terra han canviat sempre passant de 
temperatures altes, inclús més altes que les actuals, a èpoques de 
glaciacions. Però aquesta és la primera vegada que la temperatura 
augmenta degut a les activitats humanes. El paper dels ens locals en 
la lluita contra el canvi climàtic és fonamental i cal conscienciar i 
sensibilitzar la ciutadania tot practicant amb l’exemple.  
 
Amb aquestes paraules en Xavier Crespo, Alcalde de Lloret de Mar, 
inaugurava la jornada de treball “Municipis Gironins Contra el Canvi 
Climàtic” realitzada el 26 de setembre de 2008 a Lloret de Mar, 
organitzada pel CILMA i el mateix Ajuntament amb la col·laboració de 
la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva. 
 
Però....el Canvi Climàtic és una veritat incòmoda? En Josep Enric 
Llebot de la UAB ens deia que tot i que els experts han confirmat que 
el canvi climàtic és una realitat, encara hi ha moltes incerteses sobre 
l’abast de les conseqüències. Que els resultats de les actuacions que 
engeguem avui són a molt llarg termini, que el problema ens afecta a 
escala global, que les actuacions a realitzar incideix en un canvi 
d’hàbits de la societat moderna.....I, en canvi, és urgent actuar!  
 
De fet, diverses associacions i xarxes de governs locals estan a la 
recerca d’un procés que els permeti intervenir i participar en la 
redacció del protocol que ha de substituir el de Kyoto l’any 2012, tal 
com explicava Irene Vergara, d’ICLEI – Governs Locals cap a la 
Sostenibilitat-.  
 
Els Ajuntaments disposen de les competències locals per actuar per 
la qual cosa estan promovent la mobilització dels alcaldes per a fer 
una reunió paral·lela a la Reunió de les Nacions per a l’establiment 
d’objectius a Poznan (Polònia) aquest any, i per a l’aprovació 
d’aquests a Copenhaguen (Dinamarca) al 2009. Els Ajuntaments 
tenen un gran potencial per aconseguir reduccions d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle en les seves respectives àrees 
geogràfiques. 
 
En Josep M. Rufí, Diputat de Medi Ambient i Territori de la Diputació 
de Girona, explicava el repte de la sostenibilitat i la lluita contra el 
canvi climàtic dels Ajuntaments mitjançant la realització de les 
Agendes 21 locals. Per la seva banda, en Jesús Llauró i en Jordi 
Mulà, vicepresidents del CILMA, feien èmfasi sobre el compromís de 
lluita contra el canvi climàtic dels ens locals de les comarques 
gironines. 
 
Lloret de Mar està treballant en un projecte de turisme sostenible i 
vocacional per crear destinacions diferenciades, tal com explicava 
Ignasi Riera, regidor de medi ambient. El programa Lloret Natura vol 
potenciar l’entorn natural i cultural mitjançant la implicació de 
l’administració, el sector privat, les associacions i la ciutadania en 
general.  



 

 

 
A partir d’aquí ha sorgit el projecte RESPIRA –Responsabilitat 
Econòmica i Social de Polítiques Innovadores com a Resposta 
Ambiental -. RESPIRA és una xarxa de diferents agents implicats en 
la lluita contra el canvi climàtic (administració, empreses, entitats, 
ciutadania, etc.) que tenen com a objecte treballar conjuntament per 
tal d’acomplir uns objectius propis de reducció d’emissions de CO2.  
 
Després del cafè els assistents s’han agrupat per taules de treball per 
tal de reflexionar i proposar quina ha de ser l’estratègia de futur dels 
municipis gironins contra el canvi climàtic. Marta Vayreda, consultora 
ambiental DEPLAN, presentava el funcionament de les 5 taules de 
treball: Mobilitat sostenible, Eficiència Energètica, Consum 
responsable i gestió de residus, Connectivitat i biodiversitat, i Alcaldes 
i regidors.  
 
Cada taula ha estat coordinada per experts en la matèria els quals 
han ajudat a dirigir el debat i prioritzar les actuacions: Ole Thorson, 
consultor de mobilitat INTRA; José Enrique Vàzquez, consultor 
energètic BIOQUAT; Mercè Girona, Fundació Prevenció de Residus; 
Joan Marull, doctor en biologia BARCELONA REGIONAL. 
 
La taula d’Alcaldes i Regidors ha treballat el “Manifest dels municipis 
gironins contra el canvi climàtic”, mitjançant l’ajuda tècnica de la Judit 
Vilà del CILMA i l’Irene Vergara d’ICLEI. Aquest manifest serà enviat 
a través del CILMA a tots els ens locals de les comarques de Girona 
per tal que l’aprovin per Ple abans del 30 de novembre de 2008. 
 
En l’Annex s’adjunta el Manifest i les conclusions de les taules de 
treball.  
 
Després d’una posada en comú de les conclusions de cada una de 
les taules de treball, Ignasi Riera, regidor de medi ambient de Lloret 
de Mar, agraïa la feina feta i emplaçava a tancar la jornada mitjançant 
un dinar als jardins de Santa Clotilde. 
 
 
 
 
 
 
 
Lloret de Mar, 26 de setembre de 2008 
 
 
 
 



 

 

TAULES DE TREBALL 
 
 
TAULA DE MOBILITAT SOSTENIBLE  
 
Coordinador: Ole Thorson, consultor de mobilitat INTRA 
 
Participants: 
 

- Carles E. Casabona, Traça 
- Jorge Vicente, Deplan 
- Laura Serra, Estudiant 
- Maria Llorens, Diputació de Barcelona 
- Mònica Roca, Ajuntament de Celrà 
- Oriol Perarnau, Ajuntament de Lloret de Mar 

 
Hi ha una necessitat de definició d’objectius a les ciutats en tema de mobilitat 
sostenible.  
 

1. Racionalitzar la distribució de mercaderies per a disminuir els Km de vehicles 
comercials a través d’itineraris a les ciutats, limitació de pes, horaris, 
plataformes de distribució, etc. 

2. Aparcaments útils per al municipi, no exclusius per al conductor privat. 
Exemples: ecotaxes, control de trànsit a partir del control del pàrking, pàrkings 
dissuassoris que garanteixin l’accessibilitat. 

3. Millores en l’espai a peu, itineraris segurs, millores als recorreguts per a 
bicicletes. 

4. Connectar els polígons industrials i les urbanitzacions (tant del propi municipi 
com entre municipis) a través del transport públic. 

5. Cercar fórmules perquè el transport públic arribi a tot el territori. 

6. Pacificar les ciutats dotant-les amb zones 30. 

7. Cercar els mitjans per a poder finançar el transport públic. 

8. Millora i ordenació del territori a través del planejament urbanístic. 
 

 
 



 

 

 
 
TAULA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  
 
Coordinador: José Enrique Vázquez, consultor energètic BIOQUAT 
 
Participants: 
 

- Blanca Martínez, Diputació de Barcelona 
- Olga Freixa, Ecotècnics 
- Rafa Ocaña, Consultor Ambiental 
- Vanessa Díaz, Deplan 
- Xavier Casas, Ajuntament d’Hostalric 

 
Per assolir les propostes cal que hi hagi voluntat política per a portar-les a terme. 
 
Les propostes que es van descriure a la taula de treball d’Eficiència Energètica van ser 
les següents: 
 

1. Un Gestor Energètic que recopili les dades de consum energètic a 
l’Ajuntament. Aquest ha de tenir una bona formació de la matèria. 

 
2. Els edificis municipals han de predicar l’exemple, començant per les bones 

pràctiques, com són: 
- Climatització 
- Ofimàtica 
- Il·luminació 

 
3. Incloure el tema d’Eficiència Energètica a les licitacions. 

 
4. Planificació i model de desenvolupament del municipi energèticament eficient. 

 
 

 
 



 

 

 
 
TAULA DE CONSUM RESPONSABLE I GESTIÓ DE RESIDUS  
 
Coordinador: Mercè Girona, Fundació Prevenció de Residus 
 
Participants: 

- Anna Pintu, Ajuntament d’Arbúcies 
- Jordi Couso, Ajuntament de Tossa de Mar 
- M. Antonia Leal, Ajuntament de Lloret de Mar 
- Jaume Soliguer, Particular 
- Núria Parés, Ajuntament de Llagostera 
- Oriol Costa, CST 
- Xènia Illas, Ecotècnics 
- David Fernández, Deplan 

 
Cal que per a totes les propostes hi hagi voluntat política i recursos per a desenvolupar-les. 
 
1. Cal aplicar polítiques de prevenció de residus: 

a. Per què els municipis apliquin de forma eficient mesures de reducció de residus, cal una 
legislació que reguli de forma restrictiva la generació de residus, Llei catalana de Prevenció de 
residus 

b. A nivell local; cal desenvolupar actuacions dirigides a reduir els residus d’envasos i embolcalls i 
promoure el consum responsable com; limitar les bosses de plàstic (adherint-se a la campanya 
Catalunya lliure de bosses de plàstic!) i arribar a acords amb el sector comercial del municipi 
per promoure un consum sense tants residus 

c. Cal evitar i canviar les barreres que algunes administracions, com la sanitària, posen a la 
promoció de la reutilització  

 
2. Cal que els ajuntaments donin exemple amb les mesures de prevenció de residus i consum 

responsable;  
a. Compra i contractació verda 
b. En les seves dependències; reduint els envasos i els gots 
c. Promovent en els actes públics i festes mesures per reduir els residus (gots, vaixella, envasos, 

paper, etc. reutilitzables o reciclables) 
d. Promovent l’educació ambiental pel consum responsable,.. 
 

3. Fer complir la normativa vigent de residus: 
a. Aprovació i aplicació real i amb recursos d’ordenances municipals de residus  
b. Prous infraestructures i recursos per aplicar les ordenances 
c. Més recursos supramunicipals per fer les actuacions d’educació ambiental i seguiment, etc. per 

als municipis petits. 
 

4. Revisar les Ordenances fiscals de residus: 
a. Estudi dels costos reals de la gestió dels residus al municipi i ajustar les taxes al seu cost i fer 

pedagogia. 
b. Aplicar Ordenances fiscals justes i incentivadores dels bons comportaments ambientals de 

reducció i recuperació dels residus: bonificació als usuaris de la deixalleria, als comerços que 
redueixin els residus, pagament de la taxa segons els nivells de recuperació dels residus 
anuals, etc.  

c. Fer pagar als comerços segons generin i el seu cost, etc.  
d. Aplicar sancions als infractors reiteratius 

 
5. Gestió supramunicipal dels residus : 

a. Gestió supramunical i mancomunada dels costos i recursos en el transport i tractament del 
residus  

b. Més plantes de compostatge i triatge, suficients i establertes al territori amb criteris de 
proximitat  



 

 

 
 
TAULA DE CONNECTIVITAT I BIODIVERSITAT  
 
Coordinador: Joan Marull, Doctor en Biologia BARCELONA REGIONAL 
 
Participants: 

 
- Enric de Bargas, Traça 
- Jordi Codina, La Vola 
- Josep Antequera, CST 
- Miguel Garcia, Consell Comarcal de la Selva 
 
 

Les propostes sorgides de la taula de connectivitat i biodiversitat són les següents: 
 
1. Sostenibilitat territorial es pot definir com una equació: 

 
Sostenibilitat Territorial = Eficiència energètica (Recursos + Residus) / 
Estructura Ecopaisatgística ( Biodiversitat + Connectivitat) 

 
2. L’Ordenació del Territori ha d’incloure el funcionament ecològic de la matriu 

territorial en els Programes Urbanístics i de Mobilitat a nivell municipal i la 
permeabilitat entre infraestructures existents. 

 
3. Qualitat del Paisatge, proposta d’un indicador del paisatge (connectivitat i 

biodiversitat) per a divulgar l’esforç del municipi a la gestió del paisatge. 
 
 
 



 

 

 
 
TAULA D’ALCALDES I REGIDORS  
 
Coordinador: Ignasi Riera, Regidor de Medi Ambient de Lloret de Mar 
 
Participants: 

 

- Albert Planas, Regidor Medi Ambient de Celrà 
- Jesús Llauró, Conseller de Medi Ambient de l’Alt Empordà 
- Joaquim Coris, Regidor de Medi Ambient de Tossa de Mar 
- Jordi Mulà, Regidor de Medi Ambient de Santa Cristina d’Aro 
- Josep Berga, Conseller de Medi Ambient de la Garrotxa 
- Xavier Soy, Alcalde de Bescanó 
- Jordi Pruneda, Regidor de Medi Ambient de Vidreres 
- Joan Carles Amaya, Regidor de Lloret de Mar 
- Judit Vilà, CILMA 
- Irene Vergara, ICLEI 

 

La taula d’Alcaldes i Regidors varen redactar el “Manifest dels municipis Gironins 
Contra el Canvi Climàtic”. 

 

 

 

 

 

 
 


