
 

II Jornada: MUNICIPIS GIRONINS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 

COM AFRONTAR LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC DES DEL MÓN LOCAL GIRONÍ 

 
En la I Jornada Municipis Gironins Contra el Canvi Climàtic (26 de setembre de 2008) 
es varen establir les accions prioritàries de lluita contra el canvi climàtic i va néixer el 
Manifest dels Municipis Gironins Contra el Canvi Climàtic, el qual ha estat signat per 67 
ens locals, entre ajuntaments i consells comarcals de la nostra demarcació. 
 
La II Jornada ha tingut per objecte discutir i valorar les estratègies a seguir i 
intercanviar experiències entre els municipis. En aquesta trobada varen assistir unes 
30 persones totes elles vinculades amb el món local i la lluita contra el canvi climàtic: 
alcaldes, regidors de medi ambient, personal tècnic dels ens locals i professionals 
relacionats amb l'àmbit del medi ambient. 
 
L’organització ha anat a càrrec de l’Ajuntament de Lloret de Mar i el CILMA 
(Consell d’Iniciatives Locals per al medi Ambient de les comarques de Girona), amb el 
suport de la Diputació de Girona, i la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de 
Girona i Figueres. 
 
El Sr. Frederic Ximeno, director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, va inaugurar 
la jornada explicant que el canvi climàtic és un problema global que s’ha d’abordar a 
totes les escales. Des de Catalunya s’ha de definir el recorregut a mig i llarg termini 
però és des dels municipis que s’ha d’actuar, ja que sense ells no serà possible. A més, 
va destacar la importància d’incorporar la lluita contra el canvi climàtic en el 
desenvolupament per tal de fer front a la crisi econòmica actual. 
 
El Sr. Lluís Lloret, president del CILMA, va manifestar que el canvi climàtic és una 
realitat i que la sensibilització ha arribat a les bases, per tant ja no és una cosa només 
de governs o científics. També va explicar que el CILMA, que aquest any compleix el 
10è aniversari, realitza una tasca àmplia de suport als ens locals i que es vol continuar 
contribuint en assessorar i facilitar als ens locals la implantació de mesures que 
afavoreixin la mitigació del canvi climàtic. 
 
El Sr. Iñaki Gili, secretari tècnic de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, va explicar 
l’actualitat dels acords que les Nacions Unides estan treballant per establir els nous 
objectius mundials de reduccions d’emissions a partir del 2010 quan finalitzi el període 
de la segona fase del Protocol Kyoto. L’acord al que es vol arribar a Copenhaguen, del 
7 al 18 de desembre, és el més complex ambientalment de la història, ja que abarca 
molts aspectes i les implicacions seran molt importants. 
 
Els diferents països tenen clar que tenen una responsabilitat comuna però diferenciada 
davant la lluita contra el canvi climàtic. Europa i, darrerament, Japó és l’únic grup de 
nacions que s’han posicionat clarament a favor d’un acord, mentre que els EUA i la 
Xina, que emeten cadascú el 25% de les emissions globals del planeta, encara no se 
sap quina serà la seva postura i sense ells qualsevol acord no tindrà futur. 
Properament, a Barcelona se celebrarà del 2 al 6 de novembre la novena sessió de 
negociacions per tal de poder arribar a un acord a Copenhaguen. 
 
Segons l’Informe del 2007 de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hi 
ha un consens perquè no es passi de 2ºC per sobre la temperatura mitjana global 
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d’abans de la revolució industrial. Per tant és necessari una bona planificació ja que 
quan més aviat s’actuï, més fàcil i econòmic serà i es podran evitar els pitjors impactes 
del canvi climàtic, o sigui que és urgent actuar. 
 
El Sr. Joan Antoni Baron, diputat president delegat de l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona, va explicar la importància del món local en la lluita contra el 
canvi climàtic. 
 
La Unió Europea, reconeguent el paper de les ciutats i pobles, crea el Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses que té com a objectiu per a l’any 2020 l’anomenat “triple 20”: reduir un 
20% l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, augmentar un 20% l’eficiència energètica i 
tenir una quota d’un 20% en fonts d’energies renovables. Actualment hi ha adherits 
més de 800 municipis de 35 països, alguns d’ells de fora de la Unió Europea. 
 
El paper de la Diputació de Barcelona en el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, com a 
estructura de suport de la U.E., promou la seva adhesió, ofereix suport tècnic i 
econòmic per complir les obligacions derivades de l’adhesió al Pacte (inicialment, 
l'elaboració dels PAE's) i desenvolupa instruments per ajudar a la realització de les 
inversions necessàries per assolir els objectius del Pacte. 
 
A la segona part de la jornada, els municipis gironins de Girona, Figueres i Lloret de 
Mar varen explicar la seva experiència en la lluita contra el canvi climàtic.   
 
El Sr. Enric Pardo, regidor de Medi Ambient i la Sostenibilitat de l’Ajuntament de 
Girona, va comentar les actuacions que s’han desenvolupat a la ciutat de Girona com 
són la instal·lació de captadors solars tèrmic per ACS en equipaments esportius, la 
instal·lació d’alguns captadors solars fotovoltaics, la instal·lació de calderes de 
biomassa en escoles, la incorporació del biodiesel en el parc motor de la recollida 
d’escombreries, el canvi de semàfors per tecnologia amb LED’s, les actuacions per a 
reduir la contaminació lluminosa, la nova planta de residus, la liberalització del mercat 
elèctric o les campanyes d’eficiència als departaments municipals. També va explicar 
els principals obstacles amb els quals s’han trobat són la baixa sensibilització de la 
ciutadania, la manca de finançament i l’endeutament municipal per a realitzar les 
actuacions. Finalment va concloure que ara cal invertir en estalvi per a reduir el 
consum. 
 
El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Figueres, el Sr. Richard Elelman va 
destacar la necessitat de donar exemple des de l’administració local. Des de 
l’Ajuntament s’estan realitzant accions com la compra del primer autobús elèctric, la 
creació de carrils bici, la implantació de parquings dissuassoris, la creació de la Xarxa 
Mediambiental de l’àrea urbana de Figueres i l’agència local d’energia o la redacció 
d’una ordenança d’energies renovables i eficiència energètica. Cal destacar que per tal 
d’intercanviar experiències i tenir una visió cap a Europa, Figueres ha tingut relacions 
amb diferents ciutats europees com Munic, Roma, Berlín,... i ha establert un acord 
amb una universitat d’Anglaterra per a la creació d’una Facultat del Canvi Climàtic i 
Energies Renovables a Figueres. 
 
El Sr. Ignasi Riera, regidor de Mobilitat i Medi Ambient de Lloret de Mar, va explicar 
que s’han començat a desenvolupar polítiques de lluita contra el canvi climàtic al 
municipi com és la creació de l’illa de vianants més gran de les comarques de Girona, 
un projecte d’energia fotovoltaica a les cobertes d’equipaments municipals, la 
realització de la planta de triatge a nivell comarcal i la creació d’una oficina tècnica per 
tal d’aglutinar totes les accions de lluita contra el canvi climàtic. 
 
Els tres municipis varen concloure que cal un suport regional per a desenvolupar les 
estratègies de canvi climàtic tant de suport com de finançament.  
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Finalment, es varen dur a terme tres taules de treball per tal de fer un intercanvi de casos 
pràctics aplicables a altres municipis de les comarques gironines per a mitigar el canvi climàtic. 
Les taules varen ser coordinades per la Sra. Marta Vayreda, consultora ambiental DEPLAN, i en 
cada taula hi havia un tècnic municipal expert en la matèria com a moderador. 
 
També es va realitzar una taula d’alcaldes i regidors en la qual es varen assentar les bases per 
passar del manifest dels municipis gironins contra el canvi climàtic al pacte d’alcaldes i 
alcaldesses. 
 
En el tancament de la jornada, el Sr. Ignasi Riera va agrair als assistents la seva participació i 
va convidar a tothom, cadascú des de la seva vessant, a difondre i estendre el missatge de la 
necessitat d’actuar per tal de lluitar contra el canvi climàtic. 
 
A continuació es mostren les conclusions de cada taula de treball. 
 
Reportatge fotogràfic 
 

 

 

loret de Mar, 16 d’octubre de 2009 L
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TAULA DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

 
 
 
Participants: 

- Pere Casas, tècnic de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona (moderador) 
- Mariona Gil, DEPLAN (tècnica de participació) 
- Elisabeth del Valle, Ecotècnics 
- Eduard Adrobau, Factoria de Sostenibilitat 
- Jordi Carreras, Consell Comarcal La Selva 
- Oriol Perarnau, Ajuntament de Lloret de Mar 

 
 
 
Conclusions: 
 
Per iniciar la taula de treball es van explicar algunes de les accions portades a terme 
des de l’Ajuntament Girona, en quan a temes de mobilitat sostenible. Algunes d’elles 
són: 
 

- Priorització dels vianants als carrers, eixamplant les voreres. 
- Donar vida a les places que no s’utilitzen, com instal·lar-hi parcs infantils amb 

seguretat, així s’eviten els desplaçaments llargs i es fomenta l’ús d’espais verds 
urbans que abans estaven en desús. 

- Facilitar l’accés als punts d’interès, amb una correcta senyalització, per tal que 
l’accés a peu sigui bo i no s’hagi d’utilitzar el cotxe privat. 

 
A partir de l’explicació de les accions desenvolupades en temes de mobilitat sostenible 
pel  tècnic de mobilitat de l’ajuntament de Girona, es va realitzar un intercanvi 
d’experiències amb els participants de la taula i se’n van extreure algunes 
problemàtiques i alguns punts destacables: 
 

1. Per a reduir els desplaçaments dins del municipi amb el cotxe privat, s’han de 
dotar tots els barris amb els mínims serveis bàsics i potenciar els 
desplaçaments a peu donat la proximitat dels serveis. 

2. Necessitat de connectar tot el territori gironí, perquè hi ha pobles que estan mal 
connectats i per tant, s’han de cercar fórmules perquè el transport públic pugui 
arribar a tot arreu. 

3. Per poder potenciar anar a peu o utilitzar la bicicleta, cal primer de tot, donar 
seguretat i facilitats. 

4. Per anar a la ciutat de Girona amb transport públic, hi haurien d’haver 
aparcaments dissuassoris als pobles més propers i poder arribar amb transport 
públic des d’allà. S’haurien de fer acords amb els municipis veïns. 
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TAULA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
articipants: 

- Xavier Turró, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Figueres (moderador) 
- Miren Lizancos, Deplan (tècnica de participació) 

reixa, Ecotècnics 

 
 
Con

er tal d’iniciar el debat i poder treure unes conclusions associades a la realitat actual 
els municipis envers l’estratègia a assolir contra el canvi climàtic, el coordinador va 

es preguntes. A continuació mostrem aquestes preguntes i les respostes 
btingudes: 

tual? 
a. En municipis petits el regidor de medi ambient també ho és d’altres àrees, i 

estratègies a llarg 

òmics, i en canvi el 
ciutadà sí que té més consciència.  

volupar de l’A21 dels municipis, tot i que 
aquestes són força més generalistes que les que se’n deriven d’un PAES. 

 POUM  i del planejament 

erva una manca de voluntat d’avançar en  investigació. 

3. Am
l suport que 

ha donat la Diputació de Barcelona ha facilitat molt l’adhesió dels municipis. 
Aquí falta el suport de la Diputació de Girona. 

b. S’observa una manca de lideratge i de suport econòmic per part de la 
Diputació de Girona. 

c. Manca finançament per les accions i manca investigació en noves 
tecnologies. 

d. El nou codi tècnic de l’edificació és poc exigent a l’hora d’establir criteris per 
considerar una construcció bioclimàtica. Hi ha l’eina però falta la voluntat 
política.  

 
 

P

- Olga F
- Nuria Franquet, Kin Solars 
- Gabriel Sanz, Diputació de Tarragona 
- Carles Bayés, Geoserveis 

clusions: 
 
P
d
formular les tr
o
 
1. Creieu que existeix prou consciència sobre que cal canviar el model energètic 

ac

no disposa de massa temps per dedicar-se a pensar en 
termini per lluitar contra el canvi climàtic. 

b. Manca consciència a nivell polític i d’ens supramunicipals que puguin donar 
suport a municipis més petits. 

c. Es considera que els polítics són els que tenen menys consciència degut a 
que es troben sotmesos a pressions o interessos econ

 
2. Quines actuacions s’estan aplicant als municipis a nivell d’estalvi i eficiència 

energètica? 
a. Hi ha moltes actuacions a desen

b. Als municipis tarragonins s’estan aplicant molt poques accions. Hi ha només 
dos municipis que estan realitzant el PAES i un tercer que s’hi vol adherir. 

c. Actualment hi ha tot d’accions transversals dins del
derivat que també inclouen conceptes d’eficiència i estratègia energètica. Ja 
hi ha propostes d’ordenació interna. A nivell municipal les eines hi són, però 
manca suport. 

d. Les accions en eficiència energètica han d’avançar al mateix ritme que les 
tecnologies. S’obs

 
b quins obstacles us trobeu als municipis a l’hora d’aplicar aquestes accions? 
a. Més que obstacles, el problema està en la manca de suport. E
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TAULA DE CONSUM RESPONSABLE I GESTIÓ DE RESIDUS 

de Riudarenes 
de Santa Coloma de Farners 

stenibilitat 

onclusions: 

er a totes les propostes cal que hi hagi voluntat política i recursos per a desenvolupar-

: 
tenidors de recollida de la FORM amb una tapa de mida reduïda, 

que no permeti el pas de les bosses d’escombraries amb rebuig (més grosses). 
la 

ORM per a petits productors com ara bars i restaurants. S’ha de fer complir la 

c. la 
clogui el tipus de contenidors i els 

 
2. Cal

a. cil 
dania. 

. Cal valorar la incineració com una alternativa clara per al tractament finalista 
e 

e ja planificat. 
s 

rol i la 

d. r en 
ot 

 
3. Cal apl s de prevenció de residus: 

xa 

. La reducció del volum de residus generats per habitant i any a Catalunya ha 
allada 

 
4. Revisa

o 

s 
dels seus residus, com ara bars i restaurants. 

na 

d. cia del servei porta a porta de Sant Joan de les Abadesses reflexa 
que la ciutadania ha assumit la responsabilitat i l’increment del cost en la gestió 
de residus municipals, i demostra que aquest sistema és una bona alternativa 
de gestió. 

 
Participants: 

- José Luis Díaz, Tècnic de l’Ajuntament de Lloret de Mar (moderador) 
- Marc Portella, DEPLAN (tècnic de participació) 
- Xènia Illes, Ajuntament 
- Jordi Sánchez, Ajuntament 
- Olga Solés, Ajuntament de Girona 
- Emma Soy, Factoria de So

 
C
 
P
les: 
 
1. Cal aplicar noves estratègies per a la reducció dels impropis en la recollida de la FORM

a. Disposar de con

b. Cal avaluar la idoneïtat de disposar petits contenidors per a la recollida de 
F
Llei que regula la recollida de residus comercials. 
A nivell local, cal regular millor la gestió dels residus municipals, inclosa 
FORM, mitjançant una Ordenança que in
horaris de recollida per a cada sector del municipi. 

en millores en el sistema de recollida i gestió dels residus municipals:  
No és viable la creació de nous dipòsits controlats ja que es fa molt difí
plantejar noves ubicacions a la ciuta

b
de la fracció no recuperable dels residus municipals, annexa al sistema d
triatg

c. La recollida de les diferents fraccions per entitats de gestió diferenciade
(Consell Comarcal, Ajuntament i Empresa concessionària) dificulta el cont
capacitat d’actuació dels ens municipals. 
Els contenidors soterrats són una solució estètica que només cal aplica
determinades zones i sota determinades circumstàncies, però en cap cas es p
generalitzar el seu ús. 

icar les polítique
a. No és just que les polítiques de prevenció de residus no s’apliquin de la matei

manera a totes les comunitats autònomes de l’Estat. 
b

provocat la disminució dels ingressos dels municipis per causa de la dev
del cànon dels dipòsits controlats. 

r les Ordenances fiscals de residus: 
a. La taxa de residus ha de diferenciar l’usuari que realitza el triatge del que n

recicla. 
b. Incloure bonificacions fiscals per als productors comercials que separen tote

les fraccions 
c. Una major complexitat de la Taxa de residus comporta un increment de la fei

dels tècnics municipals i els municipis petits disposen de recursos limitats. 
L’experièn
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TAULA D’ALCALDES I REGIDORS 
 
 
Par ip

 la Diputació de 

pació) 
obilitat de Lloret de Mar 

- Xavier Soy, alcalde de Bescanó 
ulà, regidor de Medi Ambient de Santa Cristina d’Aro 

- Enric Pardo, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Girona 

lusions: 

els seg

 

• Molts m
plans d  accions. Per tant, caldria 
obt

• Aconse pea per a l’estructura de 
suport que impulsi, tuteli, segueixi el desenvolupament del Pacte d’Alcaldes a les 

• Neg
Plans l Banc Europeu d’Inversions, 
mit

• Deman l president de la Diputació de Girona per a la implicació 
de 

 

 

tic ants: 
Ambient i Territori de- Jaume Hidalgo, coordinador de Medi 

Girona (moderador) 
- Judit Vilà, CILMA (tècnica de partici
- Ignasi Riera, regidor de Medi Ambient i M

- Jordi M

 
Conc
 

Els principals eixos per tal de passar del manifest al pacte d'alcaldes i alcaldesses són 
üents: 

unicipis a comarques de Girona que disposen d’agenda 21 ja incorporen 
’acció per l’energia sostenible i no s’han executat

enir un suport tècnic i econòmic per a l’estructura i per a la seva implementació. 

guir una línia de subvencions de la Comunitat Euro

comarques gironines. 

ociar un paquet conjunt de línia de crèdit per al finançament d’actuacions dels 
d’Acció per l’Energia Sostenible amb e

jançant un conveni entre la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona. 

ar una reunió amb e
la Diputació de Girona en tot aquest procés. 
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