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1. Una estratègia cap a la Sostenibilitat: l’Agenda 21 Local de la Vall
del Terri

La Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992 va posar el
desenvolupament sostenible en la llista d’objectius dels diferents estats del planeta. La
Cimera de la Terra va aprovar un document, anomenat Programa o Agenda 21, que vol
ser una guia per fer possible el desenvolupament sostenible del planeta, i apunta les
grans accions a emprendre per arribar-hi. Una de les accions, recollida en el capítol 28
del Programa 21 proposa la redacció de programes o agendes 21 locals.

L’any 1994, un conjunt de ciutats europees es reunien a Aalborg, i iniciaven un llarg
camí cap el desenvolupament sostenible de les ciutats. En la reunió s’aprovava la carta
d’Aalborg, el document que fixa les grans idees sobre les quals basar les actuacions
cap a la sostenibilitat en les ciutats.

Una de les accions que van posar en marxa aquestes ciutats és la Campanya de les
Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat. L’Ajuntament de Cornellà del Terri es va
adherir a aquest procés amb la signatura de la carta d’Aalborg.

L'Agenda 21 i la sostenibilitat

L’agenda 21(o Programa 21) va ser aprovada a Rio de Janeiro després d’un llarg
procés de negociació entre els governs i amb les aportacions de les organitzacions no
governamentals. Una de les claus de l’Agenda 21 es centra en el fet de considerar
d’una manera integrada el desenvolupament social, el desenvolupament
econòmic i el medi ambient.

El Programa 21 és un extens document, de 40 capítols, que proposa un conjunt
d’accions tant a nivell estatal com regional com local per fer possible el
desenvolupament sostenible del conjunt planeta.  

La guia de l’Agenda 21 “L’aliança global per al medi ambient i el desenvolupament”
(editada per les Nacions Unides CNUMAD l’any 1992, i traduïda per la Generalitat de
Catalunya l’any 1995) proposa una lectura de l’agenda 21 amb set grans idees:

 El món Pròsper: Centrat en la realització de polítiques internacionals per accelerar
el desenvolupament sostenible i en la integració del medi ambient i el
desenvolupament en la presa de decisions.

 El món Just: Recull la lluita contra la pobresa, els canvis en el model de consum, la
dinàmica demogràfica per la sostenibilitat i el paper de la sanitat.
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 El món habitable: Centrat en el desenvolupament sostenible dels nuclis de
població, l’abastament d’aigua a les ciutats, la gestió ambientalment neta de residus
sòlids i la contaminació i sanitat urbana.

 El món fèrtil: Basat en la planificació i gestió dels recursos de la terra, la gestió dels
recursos d’aigua dolça, dels recursos energètics, en l’agricultura i el
desenvolupament rural sostenibles, i un desenvolupament forestal sostenible.
També es proposa la gestió d’ecosistemes fràgils la conservació de la diversitat
biològica i la gestió ambientalment racional de la biotecnologia

 El món compartit: Proposa la protecció de l’atmosfera, la protecció d’oceans i mars
i la utilització sostenible dels recursos marins vius

 El món net: Pretén assolir la gestió ambientalment neta dels productes químics
tòxics i  la gestió ambientalment neta dels residus perillosos

 El món de les persones: Vol assolir la participació mitjançant l’educació,  la
consciència pública i la formació pràctica així com l’enfortiment del paper dels grups
principals

El procés de la Vall del Terri  cap a la sostenibilitat 

L’any 1996 tingué lloc a Lisboa (Portugal) la Segona Conferència Europea de Ciutats
i Pobles Sostenibles, on donant continuïtat a la Carta d’Aalborg, es va generar el
document “De la Carta a l’acció” orientat a aprofundir el procés cap a l’elaboració de
l’Agenda 21 Local.

El febrer de l’any 2000 tingué lloc a Hannover (Alemanya) la Tercera Conferència de
Ciutats i Pobles Sostenibles on, a partir de l’avaluació dels progressos en el camp de
la sostenibilitat en molts municipis, es declara el compromís de seguir treballant en el
camí del desenvolupament sostenible.

Des de l’any 1999 la Diputació de Girona, a través de la seva àrea de Medi Ambient,
promou el desplegament de les Agendes 21 Locals i l’elaboració de Plans d’Acció Local
per a la Sostenibilitat (PALS) a diferents municipis de les comarques gironines.
Dins aquest context global l’Ajuntament de Cornellà del Terri, amb el suport de la
Diputació de Girona, l’any 2000 va iniciar el procés d’elaboració de l’Auditoria Municipal
de Cornellà del Terri, que culmina amb el Pla Acció Local per a la Sostenibilitat
(PALS) que a continuació es presenta. 

El PALS de la Vall del Terri, és el document estratègic que ha de servir de base per al
desenvolupament de l’Agenda 21 Local.
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2. El Pla d’Acció Local de la Vall del Terri. Estructura del Pla

El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de la Vall del Terri és un pla
estratègic que integra els diferents aspectes socials, ambientals i econòmics necessaris
pel desenvolupament sostenible del municipi de Cornellà del Terri. El PALS estableix
una seguit d’accions que orienten les línies a seguir de cara al desenvolupament
sostenible del municipi.  

El present Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat  s’estructura jeràrquicament en 6
línies estratègiques o  objectius, que defineixen les principals fites a assolir segons la
diagnosi de l’Agenda 21 del municipi de Cornellà del Terri. Aquestes línies
estratègiques es desenvolupen en programes d’actuació d’àmbit temàtic, i finalment es
concreten en un conjunt d’accions i projectes concrets

El procés d’elaboració d’aquest Pla ha comptat amb la participació ciutadana, i s’ha
intentat integrar i incorporar, dins del possible, totes aquelles iniciatives dels propis
ciutadans per tal d’avançar cap a la sostenibilitat. Així mateix, s’ha tingut en compte les
competències i recursos de que disposa l’Ajuntament de Cornellà del Terri, per tal que
el conjunt d’accions que inclou el Pla siguin realitzables.

Les accions es defineixen mitjançant unes fitxes estandarditzades. Cadascuna de les
fitxes detalla la línia estratègica i el programa d’actuació on s’emmarca l’acció, fa una
descripció detallada de l’acció, i es complementa amb una valoració sobre diversos
aspectes relacionats amb l’aplicació de l’acció (terminis d’execució, prioritat, fonts de
finançament, sectors involucrats en l’execució i valoració econòmica).

Els aspectes considerats en aquesta valoració són: 

• Prioritat: Indica l’ordre que cal realitzar les accions dins d’un mateix termini de
temps. La prioritat es valora en alta, mitjana i baixa en funció de la rellevància de
l’actuació per avançar cap a la sostenibilitat del municipi.  

• Descripció: Breu descripció de l’acció, tot indicant quines altres accions hi estan
relacionades, i si l’acció s’inscriu també dins d’algun altre programa. En cas
d’existir es citen els indicadors de seguiment que es poden veure afectats per
l’acció, i l’efecte d’aquesta sobre l’indicador

• Terminis execució: Es valora l’horitzó temporal d’implantació de l’acció,
diferenciant si el termini és curt (0 a 2 anys), mitjà (3 a 5 anys) o llarg (6 – 10
anys). 

• Actors implicats en la seva execució: Es valora el grau de competència
municipal per a portar a terme l’acció i la implicació d’altres entitats o
organismes. En algunes accions l’Ajuntament pot fer poc més que de mediador o
d’impulsor, mentre que en d’altres n’és el principal responsable. 

• Estimació econòmica: Es valora el grau d’inversió necessari per a portar a
terme l’acció. El grau d’inversió s’estima sempre que sigui possible. Es valora
com a Organitzatiu i/o tècnic quan la inversió depèn bàsicament de tasques
tècniques o gestions que pot dur a terme l’Ajuntament amb l’actual infrastructura.
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• Fonts de finançament:  es valoren les possibles subvencions o ajuts per a
l’aplicació de la mesura, indicant les institucions  i organismes que poden
finançar l’acció. El codi d’identificació d’organismes i institucions és el següent: 

LLISTA D’ACRONIMS

AAVV Associacions de Veïns 
AB Aigües de Banyoles, S.L.
ABS Àrea Bàsica de Salut
ACA Agència Catalana de l’Aigua 
ACE Agrupació Cultural i Esportiva de Cornellà del Terri
ACVT Associació de Comerciants de Cornellà 
AMPA VT Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Vall del Terri
AjCT Ajuntament de Cornellà del Terri
BCL Banc de Crèdit Local
CA Casal de la Gent Gran
CA21 Comissió de Participació a l’Agenda 21
CC Centre Cívic
CCPE Consell Comarcal del Pla de l’Estany
CEIP VT Centre d’Educació Infantil i Primària “La Vall del Terri”
CEMA Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient (DMA)
CILMA Centre d’Iniciatives Locals de Medi Ambient
CIPN Centre d’Iniciatives de la Producció Neta
CPF Centre de la Propietat Forestal
COPCISA Empresa depuradora
DARP Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
DBS Departament de Benestar Social
DdG Diputació de Girona
DGPNMF Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic
DE Departament d’Ensenyament
DGC Direcció General de Carreteres
DGT Direcció General de Transport (DPTOP)
DMA Departament de Medi Ambient
DI Departament d’Indústria
DPTOP Departament de Política Territorial i Obres Públiques
DSSS Departament de Sanitat i Seguretat Social
DT Departament de Treball
DTU Departament de Turisme
EL Entitats locals
EN Escola de Natura de Banyoles
FEDER Fons Europeu de Desenvolupament Regional
GENCAT Generalitat de Catalunya
ICAEN Institut Català de l’Energia
IDAE Instituto de Ahorro y Diversificación de la Energía
JR Junta de Residus
MF Ministerio de Fomento
MINER Ministerio de Indústria y Energia
PL Premsa Local i Comarcal
PRUST Pla de Recuperació i Ús Sostenible del riu Terri
PUOSC Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
PRODEASA Empresa subministradora d’aigües
SI Sector industrial (empreses locals)
SGJ Secretaria General de joventut. GENCAT
TEISA Empresa concessionària transport viatgers per carretera
GEVT Grup Excursionista de la Vall del Terri
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CECBC Centre Estudis Comarcals de Banyoles i Comarca
PRV Programa Rius Vius (DMA)
UdG Universitat de Girona

3. Caracterització econòmica i temporalització del Pla d’Acció

En el procés d’elaboració d’aquest Pla d’Acció, i en especial a l’hora de preveure els
pressupostos i les fonts de finançament, s’ha tingut en compte les competències i
recursos de que disposa l’Ajuntament de Cornellà del Terri, per tal que sigui factible
portar a la pràctica el conjunt d’accions que inclou el Pla. També, i recollint l’esperit de
foment de la participació ciutadana i que els ciutadans s’identifiquin i es
corresponsabilitzin d’avançar cap a una societat més sostenible s’ha intentat integrar i
incorporar, dins del possible, totes aquelles iniciatives organitzades i suggerides pels
propis ciutadans.

En principi cadascuna de les accions considerades al la d’Acció disposa d’una
estimació del seu cost. Considerant que el PALS constituirà una eina gestionada des
de l’Ajuntament s’ha procurat però assignar costos a aquelles accions participades
totalment o parcial per l’Ajuntament, i pel que fa a accions associades a competències
exclusives d’administracions superiors, s’ha considerat solament els costos vinculats a
la sol·licitud o gestió per part de l’Ajuntament. Així mateix, s’han considerat com a
costos organitzatius o tècnics (sense detallar) aquells que les accions requeriran una
dedicació puntual i reduïda dels recursos humans ja existents en l’Ajuntament, o bé que
ja s’han considerat en una altra acció i que per tant suposaria una doble comptabilitat.
Així i tot, hi també un grup d’accions que per a la seva dimensió requereixen un
projecte tècnic o un estudi econòmic específic i per tant estan encara “pendent de
valorar”. Així, 68 accions (52%) tenen un cost organitzatiu o tècnic que no queda
reflectit en el pressupost, i que en altres ocasions (19 accions) no ha estat possible
estimar-ne el cost. L’alt percentatge d’accions amb cost organitzatiu es deu en gran
mesura a la voluntat d’integrar en el Pla d’Acció moltes activitats organitzades per les
entitats locals amb el suport de l’Ajuntament. 

La resta d’accions, que disposen d’estimació econòmica, representen un cost
aproximat d’uns 2,1 milions d’euros (veure taula a continuació) i dels quals l’Ajuntament
de Cornellà del Terri es responsabilitza de finançar-ne prop del 40% (826.790 €). La
resta (1.274.088€) tenen altres fonts de finançament, majoritàriament d’altres
administracions superiors. En concret, l’Ajuntament de Cornellà haurà de finançar
íntegrament les accions de les línies 2 i 6, el 23% de les despeses de la línia 1, el 50%
de les de la línia 3, el 40% de les accions de la línia 4 i el 47% de les de la línia 5. 

Durant els dos primers anys d’aplicació del pla d’acció, l’Ajuntament assumeix el
finançament d’un total de 476.790 € (un 44%) del conjunt d’accions pressupostades. El
57% de la despesa assumida per l’Ajuntament aquest dos primers anys correspon als
projectes de millora del sanejament de Borgonyà i Sords.
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TAULA. Cost econòmic (en €) estimat de les accions pressupostades.

Línia
estratègica

Curt 
(0 – 2 anys)

Mig 
(3 – 5 anys)

Llarg 
(6 – 10 anys)

TOTAL 

I 144.530 132.000 180.000 456.530

II 9.600 14.000 3.000 26.600

III 136.500 47.500 0 184.000

IV 734.948 420.000 63.000 1.217.948

V 57.000 117.000 30.000 204.000

VI 2.300 12.500 0 14.800

Total 1.084.878 743.000 276.000 2.103.878

La línia 4, Una Vall amb aigües netes, que inclou diferents accions per millorar el
sistema de sanejament i aconseguir que doni servei a la totalitat del municipi,
representa més de la meitat (58%) del cost econòmic estimat pel pla d’acció.
En funció dels terminis que es donen a les 130 accions previstes en el present Pla
d’Acció, s’observa que la majoria d’accions estan previstes per els primers anys, i que
tant sols alguns grans projectes s’allarguen en el temps en la seva realització. No
obstant això, a través del pla de seguiment es preveu que es puguin anar incorporar
noves accions a curt i mig termini a mesura es vaguin veient els resultats de les accions
ja realitzades.  A més, cal tenir en compte, que aquelles accions amb continuïtat només
s’han registrat en la taula en el període d’inici a pesar que continuen al llarg del temps.
Així per exemple una acció amb un termini d’execució “Curt-llarg”, només queda
registrada en la columna de terminis “curt” de la següent taula, tot i continuar durant
tres anys més.

Taula. Terminis d’execució de les accions proposades.
Línia

estratègica
Curt 

(0 – 2 anys)
Mig 

(3 – 5 anys)
Llarg 

(6 – 10 anys)
I 22 9 2
II 6 11 2
III 13 4 1
IV 14 3 3
V 11 5 3
VI 11 8 2
Total 77 40 13

Pel que fa a la prioritat de les accions, tal i com es veu a la següent taula, en la majoria
de casos s’ha considerat que les accions tenien una alta prioritat i hi ha ben poques
accions que s’hagin considerat de baixa prioritat.

Taula. Priorització de les accions proposades.
Línia Alta Mitja Baixa

I 23 9 1
II 5 14 0
III 13 5 0
IV 15 5 1
V 9 8 2
VI 9 10 2
Total 74 51 6
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4. Pla d’acció Local per a la Sostenibilitat de la Vall del Terri.

• Línia estratègica 1:  
 

La Vall del Terri: Una Xarxa de  pobles on viure

1.1 La Vall dins la comarca

1.2 Ordenació i gestió territorial sostenible. El Pla Especial del Terri

1.3 Promoció dels diferents nuclis habitats

1.4 Programa La Vall del Terri.

1.5 Programa de recuperació de la xarxa de camins públics

1.6 Programa de rehabilitació de cases i nuclis vells

1.7 Noves tecnologies de la informació.

1.8 Viure els carrers

1.9 Programa de supressió de barreres arquitectòniques

2 Línia estratègica 2:

La Vall del Terri en moviment

2.1. Camí Escolar

2.2. Fes Salut. Camina o ves en bici.

2.3. Programa de foment del transport públic i racionalitzar l’ús del cotxe

2.4. Programa de foment de la intermodalitat en el transport.

2.5. Promoció de l’ús de la bicicleta

2.6. Promoció de la mobilitat sostenible als llocs de treball.

3. Línia estratègica 3:

Una Vall agrícola i Natural

3.1. Programa de foment de la pagesia (mantenir l’activitat agrícola i

ramadera)

3.2. Programa de control del nitrogen als camps de conreu.

3.3. Programa de Protecció de l’entorn natural
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4. Línia estratègica 4:

Una Vall amb aigües netes

4.1. Programa de millora dels sistemes de sanejament

4.2. Programa de foment de l’ús racional de l’aigua.

4.3. Programa per a la protecció de les aigües freàtiques: Pous i fonts

4.4. Programa d’informació ambiental en relació a les aigües.

5. Línia estratègica 5: 
 

La Vall del Terri usa els recursos eficientment i sostenible

5.1. Programa d’estalvi energètic en equipaments i serveis municipals

5.2. Programa d’ús d’energies renovables.

5.3. Programa de reducció dels residus domèstics.

5.4. Programa de gestió de l’activitat industrial

5.5. Programa de prevenció i control de riscos. 

5.6. Programa del control i prevenció de sorolls

6. Línia estratègica 6:

Una Vall on hi cabem tots. Informació i Participació ciutadana

6.1. Potenciar les associacions cíviques i de veïns

6.2. Programa de Seguiment de la Sostenibilitat.

6.3. Programa de foment del civisme: El carrer és de tots. 

6.4. Programa per facilitar la incorporació de la dona a la vida laboral

6.5. Programa per  conciliar la vida laboral i la familiar.

6.6. Programa de benvinguda als nous veïns

6.7. Programa d’Educació Ambiental 
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Línia estratègica 1

La Vall del Terri: Una Xarxa de pobles on viure

INTRODUCCIÓ

El conjunt de programes inclosos  en aquesta línia estratègica tenen com  a objectiu
principal el aconseguir que es continuï potenciant l’estructura dual del municipi, amb
unes zones urbanes i amb un conjunt de nuclis habitats dispersos; i que dins aquesta
estructura tots els seus habitants tinguin les mateixes oportunitats, i puguin participar
activament en la vida municipal.

PROGRAMES I ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT
 
Dins l’àmbit de la línia estratègica “La Vall del Terri: Una xarxa de pobles on viure” s’hi

inclouen 9 programes d’actuació que comprenen un total de 33 accions o projectes. Les

accions que es plantegen dins el programa “La Vall dins la comarca”, per la seva

naturalesa supramunicipal, s’han de dur a terme conjuntament amb la resta de

municipis de la comarca , i per tant s’hauran d’adequar els terminis i pressupostos de

manera conjunta. Per altra banda, els projectes del programa “Ordenació i gestió

territorial sostenible” encaixen en el marc normatiu i els projectes que fixa el pla

especial. Així mateix, la denominació mateixa de les línies estratègiques, així  com la

de les accions i programes del conjunt del PALS, ja incorporen la proposta d’utilitzar la

marca de” Vall del Terri” per referir-se al conjunt del municipi.

La Vall del Terri: Una Xarxa de  pobles on viure

1.1. La Vall dins la comarca
1.1.1. Pla territorial Comarcal
1.1.2. Pla d’acció Comarcal per  a la Sostenibilitat

1.2. Ordenació i gestió territorial sostenible. El Pla Especial del Terri
1.2.1. Atermenament de la llera del riu El Terri
1.2.2. Delimitació de les zones de màxima crescuda del riu
1.2.3. Pla de Gestió de la llera del riu
1.2.4. Arranjament d’àrea d’estada de la zona del Molí Vell
1.2.5. Arranjament de l’àrea d’estada del Pont Medieval de Sords
1.2.6. Potenciar la rehabilitació del Molí Vell de Borgonyà
1.2.7. Arranjament dels camins rurals
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1.2.8. Senyalització de la xarxa de camins rurals
1.2.9. Finalitzar l’estudi del sòl no urbanitzable de la Vall del Terri

1.3. Promoció dels diferents nuclis habitats
1.3.1. Facilitar visites de serveis (metge, assistent, ...) a cada un dels nuclis habitats
1.3.2. Excursions ciutadanes per conèixer cada un del nuclis habitats
1.3.3. Potenciar una xarxa d’assistència als habitants dels nuclis.
1.3.4. Potenciar els servei de “repartidors” porta a porta
1.3.5. Fomentar el comerç local

1.4. Programa La Vall del Terri.
1.4.1. Potenciar la marca “La vall del Terri” per identificar tot el municipi i no només

algun dels pobles
1.4.2. Toponímia correcta: “del Terri”

1.5. Programa de recuperació de la xarxa de camins públics
1.5.1. Realitzar el mapa de camins locals
1.5.2. Marcar i senyalitzar rutes
1.5.3. Promoure sortides utilitzant els camins
1.5.4. Promoure que ciutadans i associacions “adoptin” els camins 

1.6. Programa de rehabilitació de cases i nuclis vells
1.6.1. Rebaixa en la llicència d’obres
1.6.2. Informar sobre ajudes per a la rehabilitació de cases velles

1.7. Noves tecnologies de la informació.
1.7.1. Facilitar que tot el municipi tingui accés a connexions d’ordinador adequades 
1.7.2. Assegurar que el subministrament elèctric sigui de qualitat a tots els nuclis.
1.7.3. Oferir cursos d’internet i ús d’ordinadors
1.7.4. Continuar amb el FIT

1.8. Viure els carrers
1.8.1. Prioritzar els vianants en el disseny de carrers
1.8.2. Reduir la velocitat dels vehicles als carrers.
1.8.3. Promoure la realització d’activitats al carrer.

1.9. Programa de supressió de barreres arquitectòniques
1.9.1. Eliminar barreres arquitectòniques als edificis d’ús públic
1.9.2. Continuar eliminat barreres arquitectòniques a la via pública
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.1

La Vall dins la comarca

ACCIÓ:
1.1.1.

Promoure la realització del pla territorial comarcal

Prioritat: Alta

Descripció:

L’Ajuntament de Cornellà del Terri promourà la necessitat de realitzar, des
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, un pla territorial comarcal que
serveixi per coordinar el desenvolupament industrial, econòmic i social de
tots els municipis de la comarca de manera ordenada i complementaria. El
pla també ha de servir per coordinar les xarxes d’infrastructures i potenciar
nous serveis conjunts per part de tots els municipis.

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, AjCT, GENCAT

Estimació econòmica:

 ---

Fonts de finançament:

 DPTOP, CCPE
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.1

La Vall dins la comarca

ACCIÓ:
1.1.2.

Promoure la realització d’un Pla d’acció Comarcal per  a la
Sostenibilitat

Prioritat: Alta

Descripció:

L’Ajuntament de Cornellà del Terri promourà que el Consell Comarcal del Pla
de l’Estany inici i lideri la realització d’un Pla d’Acció Comarcal per a la
Sostenibilitat , que serveixi per que els serveis i equipaments d’ús comarcal
s’adaptin i facilitin que en el conjunt de la comarca s’avanci cap a un model
més sostenible de societat.

Es proposa aprofitar les línies de Noves Ocupacions i els Agents d’Ocupació i
Desenvolupament Local per tal de crear un equip de treball

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, GENCAT, DT, (Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local

Estimació econòmica:

 72.000 €

Fonts de finançament: 

GENCAT, DdG, CCPE
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.2

Ordenació i gestió territorial sostenible

ACCIÓ:
1.2.1.

Atermenament de la llera del riu El Terri

Prioritat: Alta

Descripció:

La Llei d’Aigües (Llei 29/85, de 27 de setembre, d’aigües. BOE 189, 08/08/85 i BOE
243, 10/10/85) defineix la zona de Domini Públic Hidràulic (DPH), les zones de
Servitud i les zones de Policia. El DPH comprèn les lleres temporals ordinàries

anuals (no les extraordinàries en cas d’avingudes), i inclou tant els rius com petits
reguerons i tolls. La zona de servitud compren una franja de 5 metres al costat del

límit del DPH (on està prohibida qualsevol edificació), i la zona de Policia que
cobreix una franja de 100 metres des del límit de DPH (on es regula i limita les
activitats que s’hi poden fer).

Caldria que l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua,
defineixi sobre el territori i en base a una cartografia específica totes aquestes zones
de protecció hidrològica: la zona de domini públic hidràulic i la zona de policia. Una
vegada definit aquest atermenament l’Ajuntament tindrà més capacitat per millorar
les lleres fluvials (a la zona de DPH), i ordenar i regular les activitats que es poden

dur a terme a la zona de Policia (franja de 100 metres del límit del DPH).

Es precisa d'una cartografia més detallada que l'existent actualment..

Acció inclosa en el pla d’etapes del Pla Especial del Terri.

Terminis execució: 

Curt-mig (0 a 5 anys). Execució: 6 mesos

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, CCPE, ACA, PRV

Estimació econòmica: 

12.000 €

Fonts de finançament:

AjCT, DI, DC
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.2

Ordenació i gestió territorial sostenible

ACCIÓ:
1.2.2.

Delimitació de les zones de màxima crescuda del riu

Prioritat: Alta

Descripció:

Determinar la zona fluvial (ZF), el sistema hídric (SH) i la zona inundable (ZI),
d’acord amb els criteris tècnics a tenir en compte per l'ACA.

Es precisa d'una cartografia més detallada que l'existent actualment.

Acció inclosa en el pla d’etapes del Pla Especial del Terri.

Terminis execució: 

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, ACA, GENCAT

Estimació econòmica:

18.000 €.

Fonts de finançament:

 ACA, AjCT, Programa Rius Vius (DMA), CCPE
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.2

Ordenació i gestió territorial sostenible

ACCIÓ:
1.2.3.

Pla de Gestió de la llera del riu

Prioritat: Alta

Descripció:

Determinació del cabal mínim ecològic del riu i millora de la qualitat de l'aigua

Millora del bosc de ribera i restauració de la vegetació autòctona.

Afavorir la connexió de les poblacions de peixos

Millorar el corredor biològic entre l'estany de Banyoles i el riu Ter.

Acció inclosa en el pla d’etapes del Pla Especial del Terri.

Terminis execució: 

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, AjCT, GENCAT

Estimació econòmica:

 6.000 €

Fonts de finançament: 

AjCT, Programa Rius Vius (DMA), CCPE
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.2

Ordenació i gestió territorial sostenible

ACCIÓ:
1.2.4.

Arranjament d’àrea d’estada de la zona del Molí Vell

Prioritat: Alta

Descripció:

Adequació puntual d'indrets singulars per a equipar-los com a àrees
d'estada. 

Zona Molí Vell (Borgonyà): Es planteja una àrea d'estada amb ús de
berenador, aprofitant la plataforma desnivellada dels vials que permet
l'apropament al riu.

Acció inclosa en el pla d’etapes del Pla Especial del Terri

Terminis execució: 

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, AjCT, GENCAT

Estimació econòmica:

18.030 €.

Fonts de finançament:

 AjCT, Programa Rius Vius (DMA), CCPE
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.2

Ordenació i gestió territorial sostenible

ACCIÓ:
1.2.5.

Arranjament de l’àrea d’estada del Pont Medieval de Sords

Prioritat: Alta

Descripció:

Adequació puntual d'indrets singulars per a equipar-los com a àrees
d'estada. 

Pont medieval de Sords (Sords): Es planteja una àrea d'estada en un lloc que
convidi a l'observació i el coneixement del valor històric del pont i l'església
de S. Esteve

Acció inclosa en el pla d’etapes del Pla Especial del Terri.

Terminis execució:

 Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, AjCT, GENCAT

Estimació econòmica:

 7.500 €

Fonts de finançament:

 AjCT, Programa Rius Vius (DMA), CCPE
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.2

Ordenació i gestió territorial sostenible

ACCIÓ:
1.2.6.

Potenciar la rehabilitació del Molí Vell de Borgonyà

Prioritat: Mitja

Descripció:

Restauració de la part de l'edifici que formava part de les instal·lacions de
l'antic molí, i també dels elements que encara es conserven. 

Es considera un lloc adequat per ser una seu informativa o un centre
d'activitats que doni a conèixer l'activitat industrial relacionada amb la
utilització de l'aigua.

L'edifici és de propietat privada, per tant, aquesta actuació resta
condicionada a la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament i la propietat, en
el qual les dues parts establiran el grau d'intervenció de cada part.

Acció inclosa en el pla d’etapes del Pla Especial del Terri.

Terminis execució:

 Llarg (6 a 10 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, GENCAT

Estimació econòmica:

 180.000 €

Fonts de finançament:

AjCt, DC, DI
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.2

Ordenació i gestió territorial sostenible

ACCIÓ:
1.2.7.

Arranjament dels camins rurals

Prioritat: Mitja

Descripció:

Recuperació de la xarxa bàsica de camins rurals per aconseguir la creació
d'un itinerari natural seguint, en una bona part, el traçat del riu Terri, per una
banda, i millorar la connexió entre els diferents nuclis de població del
municipi, per l'altra.

Acció inclosa en el pla d’etapes del Pla Especial del Terri.

Terminis execució: 

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, AjCT, GENCAT

Estimació econòmica: 

72.000 € (12.000 -18.000 € / any)

Fonts de finançament: 

AjCT, Programa Rius Vius (DMA), CCPE, DdG
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.2

Ordenació i gestió territorial sostenible

ACCIÓ:
1.2.8.

Senyalització de la xarxa de camins rurals

Prioritat: Mitja

Descripció:

Senyalitzar adequadament la zona amb l'objectiu d'informar i identificar
itineraris, elements i punts d'interès relacionats amb el riu i també la
senyalització d'elements propers

Acció inclosa en el pla d’etapes del Pla Especial del Terri.

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, Programa Rius Vius (DMA), CCPE

Estimació econòmica: 

9.000 €

Fonts de finançament: 

AjCT, Programa Rius Vius (DMA), CCPE
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.2

Ordenació i gestió territorial sostenible

ACCIÓ:
1.2.9.

Finalitzar l’estudi del sòl no urbanitzable de la Vall del Terri.
PRUST

Prioritat: Alta

Descripció:

L’Ajuntament de Cornellà del Terri , conjuntament amb la Direcció General de
Planificació Ambiental del Departament de Medi Ambient ha iniciat un Pla per
a l’ús sostenible del Terri (PRUST) Entre els objectius del PRUST està el
d’elaborar un estudi del sòl no urbanitzable de la totalitat de la Vall.

Acció inclosa en el PRUST.

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució:

 CCPE, AjCT, DMA

Estimació econòmica: 

12.000 €

Fonts de finançament:

 Direcció General de Planificació Ambiental (DMA)
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.3

Promoció dels diferents nuclis habitats

ACCIÓ:
1.3.1.

Facilitar visites de serveis (metge, assistent, ...) a cada un dels
nuclis habitats

Prioritat: Alta

Descripció:

L’Ajuntament vol assegurar que el conjunt de ciutadans, en especial els que
es troben als nuclis no urbans, coneguin la xarxa de serveis mèdics i socials
que tenen a la seva disposició. Tant pel que respecte a visites i serveis
d’atenció a domicili, servei de transport, com dels horaris de consulta.
L’objectiu és que els habitants dels diferents nuclis dispersos del municipi
coneguin totes les possibilitats de serveis que disposen i aproximar d’aquesta
manera els serveis ja existents a la ciutadania.

Així mateix l’Ajuntament procurarà que es dotin nous serveis, en especial
d’atenció a la gent gran.

Es preveu utilitzar el butlletí municipal per facilitar informació d’horaris i
serveis, i per explicar-ne el seu funcionament de manera progressiva

Terminis execució:

 Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

ABS, AjCT, CCPE, DBS

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.3

Promoció dels diferents nuclis habitats

ACCIÓ:
1.3.2.

Excursions ciutadanes per conèixer cada un del nuclis habitats

Prioritat: Mitja

Descripció:

En aquests moments al municipi hi ha diverses entitats que organitzen
excursions i sortides per als seus afiliats. Es compta amb la seva
col·laboració per poder anar organitzant  sortides pel terme municipal que
permetin als habitants conèixer i valorar el conjunt de nuclis i el patrimoni
cultural i natural de la totalitat del municipi

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

ACE, GEVT, CCPE, AjCT, EL, CECBC

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

Organitzatiu
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.3

Promoció dels diferents nuclis habitats

ACCIÓ:
1.3.3.

Potenciar una xarxa d’assistència als habitants dels nuclis

Prioritat: Alta

Descripció:

L’Ajuntament vol potenciar una xarxa d’assistència que cobreixi totes les
necessitats i al conjunt de ciutadans, en especial els que es troben als nuclis
no urbans. La xarxa de serveis inclouria tant els serveis públics com els
diferents serveis privats (atenció domiciliària, reparacions, serveis de
transport,...) que poden disposar els veïns dins l’àmbit geogràfic del municipi.
Així mateix l’Ajuntament procurarà que es cobreixin els possibles dèficits de
serveis que es detectin, tant des de l’administració com dels serveis privats.

L’objectiu és que els habitants dels diferents nuclis dispersos del municipi
coneguin totes les possibilitats de serveis que disposen i aproximar
d’aquesta manera els serveis ja existents a la ciutadania.

Es preveu utilitzar el butlletí municipal per facilitar la difusió dels telèfons de
contacte del serveis, i per explicar el seu funcionament de manera
progressiva

.

Terminis execució:

 Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, AjCT, GENCAT

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament:

 AjCT
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.3

Promoció dels diferents nuclis habitats

ACCIÓ:
1.3.4.

Potenciar els servei de “repartidors” porta a porta

Prioritat: Alta

Descripció:

Des de l’Ajuntament es promourà i facilitarà el coneixement per part de la
ciutadania de tots aquells serveis comercials que ofereixin bens i productes a
domicili dins de l’àmbit geogràfic del municipi. 

Aquest servei pot ajudar a potenciar el comerç local i oferir una alternativa als
grans centres comercials que es troben fora del municipi i que obliguen als
desplaçaments amb automòbil.

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, AjCT, GENCAT, ACVT

Estimació econòmica: 

Organitzatiu (i a càrrec parcialment per part dels mateixos comerciants)

Fonts de finançament: 

AjCT, ACVT
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.3

Promoció dels diferents nuclis habitats

ACCIÓ:
1.3.5.

Fomentar el comerç local

Prioritat: Mitja

Descripció:

Des l’Ajuntament es promourà el comerç local, tot ajudant en primer lloc a la
creació d’una Associació de Comerciants de la Vall del Terri, i potenciant a
continuació les seves activitats.

.

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució:

 CCPE, AjCT, ACVT

Estimació econòmica: 

2.000 € / any

Fonts de finançament: 

CCPE, ACVT, AjCT
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.4

Programa La Vall del Terri

ACCIÓ:
1.4.1.

Potenciar la marca “La vall del Terri” per identificar tot el municipi i
no només algun dels pobles

Prioritat: Alta

Descripció:

Des de l’Ajuntament de Cornellà del Terri es potenciarà i promourà que
s’utilitzi la denominació “La Vall del Terri” per referir-se al conjunt de pobles
que constitueixen en aquests moments el municipi. D’aquesta manera es
pretén donar importància tant al conjunt de diferents nuclis habitats dispersos
com a les zones urbanes, i que dins aquesta estructura tots els habitants es
sentin igual representats i identificats amb la marca.

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, EL

Estimació econòmica: 

Organitzatiu. 

Fonts de finançament:

AjCT, ACVT, AAVV
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.4

Programa La Vall del Terri

ACCIÓ:
1.4.2.

Potenciar l’ús de la toponímia correcta: “del Terri”

Prioritat: Alta

Descripció:

La toponímia correcta del riu és la de riu “El Terri”. Per aquest motiu la
manera correcta d’adjectivar el nom és la forma “del Terri”. Per exemple: Vall
del Terri en lloc de Vall de Terri, i Rabós del Terri enlloc de Rabós de Terri”.
Per donar a conèixer la forma correcta es demanarà un informe a l’Institut
d’estudis Catalans i es difondrà entre la població. Així mateix es prepararà
una carta que acompanyada de l’informe doni a conèixer la toponímia
correcta dels diferents indrets locals

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, Institut d’Estudis Catalans

Estimació econòmica: 

Organitzatiu i tècnic

Fonts de finançament: 

AjCT, CCPE
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.5

Programa de recuperació de la xarxa de camins públics

ACCIÓ:
1.5.1.

Realitzar el mapa de camins locals

Prioritat: Alta

Descripció:

En aquests moments, i com una de les iniciatives iniciades en el procés de
participació ciutadana de l’Agenda 21, s’ha ultimant un mapa dels camins
locals que la gent del municipi encara recordava. Resta pendent el publicar
de manera adequada el mapa de camins que s’ha dibuixat amb la
participació voluntària d’un gran nombre de ciutadans.

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, AjCT

Estimació econòmica: 

6.000 € (per a la publicació)

Fonts de finançament: 

AjCT
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.5

Programa de recuperació de la xarxa de camins públics

ACCIÓ:
1.5.2.

Marcar i senyalitzar rutes, i recuperar camins 

Prioritat: Alta

Descripció:

Des de l’Ajuntament hi ha la voluntat d’aprofitar el mapa de camins que s’ha
realitzat amb la col·laboració activa de la ciutadania per tal de recuperar
camins que s’estan perdent a causa de la poca freqüentació d’ús. Per aquest
motiu es preveu anar senyalitzant els camins. Així com elaborar manuals de
rutes i sortides aprofitant l’experiència que es vagui acumulant de sortides
organitzades per entitats d’esplai i excursionistes locals (acció 1.5.3)

Aquesta acció està relacionada amb l’Acció 1.2.7 

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, AjCT, EL,GEVT, CECBC

Estimació econòmica:

(mateixa partida de l’acció 1.2.7)

Fonts de finançament: 

AjCT, CCPE, DdG
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.5

Programa de recuperació de la xarxa de camins públics

ACCIÓ:
1.5.3.

Promoure sortides utilitzant els camins 

Prioritat: Alta

Descripció:

Tenint en compte que la millor manera de mantenir els camins públic és
utilitzant-los i fer-los servir. Des de l’Ajuntament s’encoratjarà a les diferents
entitats a organitzar sortides i competicions utilitzant els camins recuperats.

Per aquest motiu l’Ajuntament  posarà els seus recursos propis a disposició
de les entitats i associacions per tal de d’adequar els camins en funció de les
necessitats requerides en cada cas: senyalització, seguretat, ....

Acció relacionada amb les accions: 1.2.7 i 1.5.2.

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, AjCT, ACE

Estimació econòmica: 

Organitzatiu (Personal de brigada i manteniment)

Fonts de finançament: 

DPTOP, AjCT, DdG, CCPE
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.5

Programa de recuperació de la xarxa de camins públics

ACCIÓ:
1.5.4.

Promoure que ciutadans i associacions “adoptin” els camins

Prioritat: Mitja

Descripció:

Per tal de promoure el manteniment i el sentiment de propietat comuna dels
camins públics, des de l’Ajuntament s’iniciarà un programa d’adopció de
camins.

Els ciutadans que adoptin un camí o tram de camí es comprometran a
participar voluntàriament en la neteja i manteniment del camí, a través de les
jornades de treball que anualment organitzarà l’Ajuntament, i a informar a
l’Ajuntament de les incidències (brutícia, talls, ocupació...) que afectin al
camí.

L’adopció de camins per part de ciutadans comportarà el reconeixement per
part de l’administració a través de la publicació i l’agraïment públic als
“adoptadors” a través de cartells als camins i en les publicacions municipals.
Així mateix l’Ajuntament es compromet a consultar amb els “adoptadors”
qualsevol canvi o activitat que es volgués  efectuar en els camins, abans de
prendre les decisions que calgués.

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, AjCT, GENCAT

Estimació econòmica: 

6.000 € / any (festa i jornades de manteniment)

Fonts de finançament: 

GENCAT (Oficina pel Voluntariat), AjCT (pressupost anual de manteniment
de camins)
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.6

Programa de rehabilitació de cases i nuclis vells

ACCIÓ:
1.6.1.

Rebaixa en la llicència d’obres 

Prioritat: Alta

Descripció:

L’Ajuntament ha instaurat una rebaixa en la llicència d’obres que afecta a
habitatges de certa edat. La rebaixa és del 95% del cost de la llicència. Des
de l’Ajuntament es preveu de adaptar i modificar la norma actual perquè
beneficiï també a d’aquelles edificacions i reparacions que permetin
consolidar l’habitabilitat d’aquells nuclis que necessitin suport per continuar
existint com a nucli habitat. 

La rebaixa s’establiria a través d’una ordenança pròpia i tenint en compte les
necessitats d’equilibrar el conjunt del municipi.

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT 
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.6

Programa de rehabilitació de cases i nuclis vells

ACCIÓ:
1.6.2.

Informar sobre ajudes per a la rehabilitació de cases velles 

Prioritat: Alta

Descripció:

Des de l’Ajuntament, i amb la voluntat d’ajudar a consolidar l’habitabilitat i
activitat dels diferents nuclis habitats del municipi, es preveu facilitar
informació, conjuntament amb el Consell Comarcal, de les línies d’ajuda que
s’ofereixin des de la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat per tal de
rehabilitar i restaurar cases i edificacions velles.

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució:

CCPE, AjCT, 

Fonts de finançament: 

Organitzatiu

Estimació econòmica: 

CCPE, AjCT
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.7

Noves tecnologies de la informació

ACCIÓ:
1.7.1.

Facilitar que tot el municipi tingui accés a connexions d’ordinador
adequades

Prioritat: Mitja

Descripció:

Des de l’Ajuntament es vol treballar per facilitar que tots els habitants del
municipi tingui accés a connexions per a ordinador adequades. Tenint en
compte l‘estat actual de la tecnologia i les característiques del municipi es
promourà la cobertura via senyal de radio.

Està previst que l’any 2003 es realitzi una prova pilot que connecti tots els
equipaments municipals per un canal de radio de banda ampla.

A partir dels resultats de la prova pilot es vol realitzar un projecta més ambiciós
que doni cobertura a la totalitat del municipi.

Terminis execució: 

Mig-llarg (3 a 10 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, AjCT, GENCAT

Estimació econòmica: 

Pendent de valorar

Fonts de finançament: 

GENCAT (Comissionat per la Societat de la Informació), UE, CCPE, AjCT
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.7

Noves tecnologies de la informació

ACCIÓ:
1.7.2.

Assegurar un subministrament elèctric de qualitat a tots els nuclis

Prioritat: Alta

Descripció:

Des de l’Ajuntament es vol recollir i canalitzar les queixes de diferents nuclis
habitats del municipi sobre els talls i microtalls de corrent que els afecten.
L'objectiu es procurar que tot el municipi tingui una qualitat de servei
adequada i evitar que hi hagin microtalls de corrent.

L’Ajuntament pressionarà a les administracions superiors i a les companyies
elèctriques perquè la xarxa sigui l’adequada i es mantingui en bones
condicions.

Terminis execució: 

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, Empreses de serveis energètics

Estimació econòmica: 

Organitzatiu. (les reparacions de la xarxa a càrrec de les companyies)

Fonts de finançament: 

AjCT, Empreses de serveis energètics
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.7

Noves tecnologies de la informació

ACCIÓ:
1.7.3.

Oferir cursos d’internet i ús d’ordinadors

Prioritat: Baixa

Descripció:

Per tal de facilitar l’accés ales noves tecnologies de la informació a la totalitat
d’habitants del municipi amb independència de la seva edat o nivell , es
programaran un seguit de cursos sobre l’ús dels ordinadors i sobre com
utilitzar Internet (navegar, dissenyar pàgines, ...). així mateix, es facilitarà
informació sobre les oportunitats de teletreball i altres recursos disponibles a
través de la xarxa.

Els cursos s’inscriuran dins la programació del Centre Cultural i es realitzaran
amb el suport el centre de teletreball de Banyoles (Consell Comarcal del Pla
de l’Estany)

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, AjCT

Estimació econòmica: 

Organitzatiu (dins la programació del Centre Cultural)

Fonts de finançament: 

GENCAT (Comissionat per la Societat de la Informació), CCPE, AjCT
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.7

Noves tecnologies de la informació

ACCIÓ:
1.7.4.

Continuar amb el FIT

Prioritat: Mitja

Descripció:

Des de l’Ajuntament es preveu seguir organitzant i potenciant la Fira  de les
Tecnologies de la Informació (FIT) com un mitjà d’acostar els habitants del
municipi, i les empreses, a les possibilitats de les noves tecnologies de la
informació. La Fira funciona tant com una escola i punt d’aprenentatge i
difusió com a mercat d’intercanvi d’experiències o establiment de contactes
comercials entre empreses.

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

CCPE, AjCT, 

Estimació econòmica: 

8.000 € / any

Fonts de finançament:

 AjCT, CCPE, DdG
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.8

Viure els carrers

ACCIÓ:
1.8.1.

Prioritzar els vianants en el disseny dels carrers

Prioritat: Alta

Descripció:

Des de l’Ajuntament es vol assegurar que a les noves obres de reforma de
carrers i carreteres o d’urbanització dins del municipi, el disseny de les
voreres sigui prioritari i que aquestes compleixin uns requeriments mínims
per tal de prioritzar els vianants sobre els vehicles privats. Entre les mesures
a tenir en compte hi haurà el habilitar passos de vianants a nivell amb la
vorera, i el unificar vorera i carrer si no es disposa d’amplitud suficient per
encabir una vorera decent i a l’hora l’espai pels vehicles.

El cost de les mesures per reduir la velocitat dels vehicles s’internalitzarà en el
global del projecte

Terminis execució: 

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, CCPE, GENCAT

Estimació econòmica: 

Pendent de valorar

Fonts de finançament: 

DPTOP, DdG, CCPE
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.8

Viure els carrers

ACCIÓ:
1.8.2.

Reduir la velocitat dels vehicles als carrers

Prioritat: Mitja

Descripció:

Des de l’Ajuntament es vol aprofitar que a les noves obres de reforma de
carrers i carreteres o d’urbanització dins del municipi, s’incorporin al projecte
mesures dissenyades per tal de reduir la velocitat del s vehicles que circulin
pel carrer. Entre les mesures a tenir en compte hi haurà el habilitar passos de
vianants a nivell amb la vorera, unificar vorera i carrer , disposar elements de
mobiliari urbà per tal d’evitar una via directa i en línia recta (com per exemple
a la plaça de l’església a Cornellà), crear carrer sense sortida, posar passos
estrets a les entrades i sortides dels carrers, .... 

El cost de les mesures per reduir la velocitat dels vehicles s’internalitzarà en el
global del projecte

Terminis execució: 

Llarg (6 A 10 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, CCPE, GENCAT, 

Estimació econòmica:

Pendent de valorar

Fonts de finançament: 

DPTOP, CCPE, DdG
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.8

Viure els carrers

ACCIÓ:
1.8.3.

Promoure la realització d’activitats al carrer

Prioritat: Alta

Descripció:

Des de l’Ajuntament es vol promoure la realització d’activitats al carrer, a
càrrec de les diferents entitats i associacions de veïns, com una manera de
recuperar l’ús social dels carrers, i que aquests funcionin com a punt de
trobada, d’intercanvi i socialització i no només com espai reservat als
vehicles. En certa mesura es vol recuperar l’ús que es feia del carrer uns
anys enrera, quan  Per aquest motiu l’Ajuntament posarà a disposició dels
veïns la infrastructura necessària (senyalització, tanques,..) i la disposició
dels personal de l’Ajuntament per tal de tancar carrers per fer celebracions
(revetlles, festes de barri, cinema a la fresca, ...). des de l’Ajuntament
s’encoratjarà als veïns i se’ls farà saber la bona predisposició de l’Ajuntament
a tancar carrers, Així mateix hi ha la possibilitat d’organitzar un concurs de
decoració i animació de carrers per revetlles especials (per ex: Sant Joan.

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, AAVV, EL

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT, AAVV, EL
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.9

Programa de supressió de barreres arquitectòniques

ACCIÓ:
1.9.1.

Eliminar barreres en els edificis d’ús públic

Prioritat: Alta

Descripció:

L’Ajuntament de Cornellà del Terri seguirà millorant l’accessibilitat en els
edificis i equipaments públics ja construïts, facilitant l’accessibilitat a la gent
gran i a les persones amb mobilitat reduïda (PMR)., tot instal·lant rampes i/o
ascensors als llocs necessaris i procurant adaptar les portes i serveis a les
necessitats del col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda.

Així mateix, l’Ajuntament procurarà que totes les edificacions de nova
construcció ja s’ajustin a les necessitats de les persones de mobilitat reduïda.

El Departament de Benestar Social concedeix ajuts per la supressió de
barreres arquitectòniques i urbanístiques i millorar l’accessibilitat  

Terminis execució: 

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT

Estimació econòmica:

Pendent de valorar

Fonts de finançament: 

DBS
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Línia Estratègica 1

LA VALL DEL TERRI: UNA XARXA DE POBLES ON VIURE

PROGRAMA:               

1.9

Programa de supressió de barreres arquitectòniques

ACCIÓ:
1.9.2.

Supressió barreres arquitectòniques a la via pública

Prioritat: Alta

Descripció:

L’Ajuntament de Cornellà del Terri elaborarà un Pla d’accessibilitat encaminat
a eliminar les barreres arquitectòniques en els espais públics i a la via pública
facilitant l’accessibilitat a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda
(PMR), així com als pares i mares que portin cotxets per mainada.

Fins el moment que s’elabori el Pla d’accessibilitat, l’Ajuntament continuarà
amb la política d’aprofitar les obres de reforma o reparació que es realitzin
per tal d’introduir millores ales voreres i vies públiques. Així mateix, a les
urbanitzacions de nova construcció es continuaran aplicant les mesures
d’accessibilitat.

El Departament de Benestar Social concedeix ajuts per la supressió de
barreres arquitectòniques i urbanístiques i millorar l’accessibilitat  

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT

Estimació econòmica: 

Pendent de valorar

Fonts de finançament: 

DBS, AjCT, PUOS
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Línia estratègica 2

La Vall del Terri en moviment

INTRODUCCIÓ

Un dels punts febles del municipi de Cornellà del Terri és l’alta dependència del vehicle
privat per a la realització dels desplaçaments i l’elevada necessitat de desplaçament
que tenen tants els seus habitants com els “commuters” que arriben per treballar-hi. Tot
i disposar d’un servei de transport públic amb Girona i Banyoles , aquest és útil només
per els habitants del nuclis urbanitzats, i presenta un baix índex d’utilització. En aquests
moments la pràctica totalitat de desplaçaments per motius de treball es basen en l’ús
del vehicle privat. Així mateix cal preveure que hi haurà un augment de l’edat mitja de la
població i que per tant serà necessari pensar en mitjans de transport adequats a les
seves necessitats.

PROGRAMES I ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT

 

Dins l’àmbit de la línia estratègica “La Vall del Terri en moviment” s’hi localitzen 6
programes diferents que inclouen un total de 20 accions.

La Vall del Terri en moviment

2.1. Camí Escolar
2.1.1. Preparar un programa didàctic per analitzar i educar com van els nens i nenes a

l’escola
2.1.2. Adequar els espais perquè els escolars hi puguin anar amb bicicleta o a peu

2.2. Fes Salut. Camina o ves en bici
2.2.1. Gent gran. Activitats i  anar al casal a peu o en bici

2.3. Programa de foment del transport públic i racionalitzar l’ús del cotxe
2.3.1. Informació dels horaris del Transport públic a les parades
2.3.2. Demanar que s’ajusti l’horari i la freqüència als usuaris
2.3.3. Tarja anual
2.3.4. Ús del transport escolar com a xarxa de transport públic
2.3.5. Promoure un servei de taxi a la demanda 
2.3.6. Elaborar un fulletó amb els costos per Km del vehicle privat 
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2.4. Programa de foment de la intermodalitat en el transport
2.4.1. Aparcaments per a bicicletes prop de les parades d’autobús
2.4.2. Adequar aparcaments per a cotxes prop de la C-66
2.4.3. Xarxa de compartir cotxe entre els habitants del poble

2.5. Promoció de l’ús de la bicicleta
2.5.1. Programació de sortides lúdiques utilitzant la bicicleta
2.5.2. Curset de manteniment i reparació de bicicletes
2.5.3. Habilitació d’un bici-carril al llarg del Terri
2.5.4. Aparcaments per a bicicletes
2.5.5. Senyalització per a bicicletes als carrers i cruïlles

2.6. Promoció de la mobilitat sostenible als llocs de treball
2.6.1. Campanya per utilitzar la bicicleta o l’ús de cotxe compartit per anar a

treballar.(adequar horaris i parades als grans llocs de treball)
2.6.2. Habilitació d’un bici-carril fins a la zona industrial-Porqueres-Banyoles
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.1

Camí escolar

ACCIÓ:
2.1.1.

Preparar un programa didàctic per analitzar i educar com van
els nens i nenes a l’escola

Prioritat: Alta

Descripció:

Seguint l’exemple d’altres poblacions, l’Ajuntament, conjuntament amb
l’Associació de Mares i Pares i el CEIP de la Vall del Terri, prepararan amb
l’ajuda de les associacions juvenils i de lleure del municipi un programa
didàctic per tal de recollir la informació de com es desplacen els alumnes
cada dia a l’escola, i quins impediments (o manca de seguretat) hi ha perquè
ho facin amb mitjans sostenibles.

El programa anirà destinat sobretot a aquells alumnes que no utilitzen el
transport escolar. 

La participació del pares i mares és fonamental si el que es vol aconseguir és
que no calgui que les mares i pares portin i recullin la mainada amb el seu
vehicle.

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, CEIP VT, AMPA VT, EL

Estimació econòmica:

Organitzatiu (i voluntariat)

Fonts de finançament: 

DPTOP, CCPE
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.1

Camí escolar

ACCIÓ:
2.1.2.

Adequar els espais perquè hi puguin anar amb bicicleta o a peu

Prioritat: Alta

Descripció:

A partir dels resultats obtinguts en el programa educatiu “Camí Escolar”
(acció 2.1.1)  i dels itineraris identificats com a utilitzats (o potencials) per
desplaçar-se a i de l’escola, l’Ajuntament prendrà mesures per tal
d’incrementar la seguretat, ja sigui amb la col·locació de senyalització, amb la
participació de voluntaris ajudant a creuar carrers, o amb la creació de bici-
carrils o itineraris

Terminis execució:

 Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT

Estimació econòmica: 

Organitzatiu i (prevista a altres accions)

Fonts de finançament:

 AjCT, CCPE
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.2

Fes Salut. Camina o ves en bici

ACCIÓ:
2.2.1

Gent gran. Activitats i anar al casal a peu o en bici

Prioritat: Mitja

Descripció:

L’objectiu és promoure, en la mesura que sigui possible,  els desplaçaments a
peu o en bicicleta per part de la gent gran.  

Una iniciativa seria la creació des de l’àrea de salut d’un programa que
promogui aquests tipus de desplaçaments per tal de convèncer-los de que els
convé caminar. Per aquest motiu es pretén aprofitar els serveis del monitor de
gimnàstica que l’Ajuntament posa a disposició del Casal.

Terminis execució:

 Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT (àrea de Salut), CA, CGG, AjCT, GENCAT, ABSC

Estimació econòmica:

Organitzatiu + 3.000 € / any

Fonts de finançament:

AjCT, CCPE
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.3

Programa de Foment del Transport Públic

ACCIÓ:
2.3.1

Informació dels horaris del transport públic a les parades 

Prioritat: Mitja

Descripció:

La situació geogràfica del municipi fa que per desplaçar-se (sobretot per
motius laborals) sigui necessària la utilització d’un transport motoritzat.
Aquest sovint és un transport privat i individual que converteix els
desplaçaments en poc sostenibles. Afavorir la utilització del transport
col·lectiu és un dels objectius del municipi i per això un dels primers punts a
tenir en compte serà fer arribar la informació als ciutadans dels horaris i
freqüències dels viatges que es realitzen amb aquest transport. 

Es treballarà per la col·locació, a la parada del transport públic, de la
informació sobre els horaris i destins d’aquest al seu pas pel municipi. 

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE, CILMA, DdG, TEISA

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

 DG de Transport (DPTOP), TEISA
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.3

Programa de Foment del Transport Públic

ACCIÓ:
2.3.2

Demanar que s’ajusti l’horari i la freqüència als usuaris

Prioritat: Mitja

Descripció:

Per tal d’augmentar la utilització del transport públic en els desplaçaments
quotidians, seria bo adequar el pas d’aquest pel municipi a les necessitats
del habitants. 

A través d’enquestes als usuaris i als possibles usuaris es podrien intentar
ajustar al màxim els horaris de pas del transport públic pel municipi, i canviar-
ne la freqüència i/o destinació en el cas que això pogués significar un
augment en el nombre de persones que es desplacen amb aquest mitja de
transport.

Terminis execució:

 Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, DdG, CCPE, CILMA, TEISA

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

AjCT, CCPE
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.3

Programa de Foment del Transport Públic

ACCIÓ:
2.3.3

Tarja anual

Prioritat: Mitja

Descripció:

Seria important afavorir d’alguna manera a les persones que utilitzen el
transport col·lectiu per a desplaçaments diaris o gairebé diaris. 

Es proposarà la creació d’un abonament  per viatges o l’oferta de targes
anuals que facilitin (tan a nivell econòmic com pràctic) l’ús del transport
públic.

Terminis execució:

 Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, DdG, CCPE, CILMA, TEISA

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

AjCT, TEISA
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.3

Programa de Foment del Transport Públic

ACCIÓ:
2.3.4

Ús del transport escolar com a xarxa de transport públic

Prioritat: Mitja

Descripció:

Una part dels escolars que resideixen al municipi i que es troben en edat
escolar obligatòria es desplacen a l’Institut del Pla de l’Estany amb transport
escolar. Serà un objectiu treballar per intentar que aquests desplaçaments
puguin ser utilitzats, al mateix temps, per altres habitants del municipi.

Terminis execució:

 Mig-llarg (3 a 10 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE, DG Transports (DPTOP)

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

AjCT, CCPE
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.3

Programa de Foment del Transport Públic

ACCIÓ:
2.3.5

Promoure un servei de taxi a la demanda

Prioritat: Mitja

Descripció:

Per tal de facilitar els desplaçaments ocasionals o periòdics de les persones
que o bé s’han de desplaçar del municipi a altres llocs on no arriba el
transport públic o bé la utilització d’aquest no s’ajusta a les necessitats (per
exemple per qüestió d’horaris o impediment físics) , es proposa col·locar en
el municipi un punt de servei de taxi.

Terminis execució:

 Llarg (6 A 10 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, DGT (DPTOP)

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

 AjCT, DPTOP (Pla de Transport de Viatgers)
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.3

Programa de Foment del Transport Públic

ACCIÓ:
2.3.6

Elaborar un fulletó amb els costos per Km del vehicle privat
(comparat amb el TP)

Prioritat: Mitja

Descripció:

Un dels objectius és incentivar l’ús del transport col·lectiu. Per animar a la
gent a utilitzar-lo es pretén promoure l’edició d’un fulletó informatiu que
compari el cost de  fer un trajecte en  transport individual, amb el cost que
tindria fer aquest mateix trajecte en transport públic.

Terminis execució:

 Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, DdG, CCPE, CILMA

Estimació econòmica:

600 €

Fonts de finançament:

 AjCT, CILMA
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.4

Programa de foment de la intermodalitat en el transport

ACCIÓ:
2.4.1

Aparcaments per a bicicletes prop de les parades d’autobús

Prioritat: Mitja

Descripció:

Un dels objectius és incentivar l’ús del transport col·lectiu. Per animar a la
gent a utilitzar-lo, es pretén facilitar la comunicació intermodal (utilitzar més
d’un mode de transport). Cal tenir present que molta gent del municipi viu a
una distància considerable de les parades de l’autobús que es troben sempre
a l’alçada de la C-66. Disposar d’aparcaments per bicicletes segurs i
resguardats facilita que els potencials usuaris de l’autobús puguin fer el
trajecte a o fins la parada amb més comoditat.

Els aparcament per a bicicletes hauran de ser segurs (per evitar robatoris) i
col·locats on siguin visibles. Hi ha la possibilita de buscar un patrocinador
local per finançar la seva col·locació

Terminis execució:

 Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, SI

Estimació econòmica:

2.000 € 

Fonts de finançament:

 AjCT, Patrocinador (propaganda) 
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.4

Programa de foment de la intermodalitat en el transport

ACCIÓ:
2.4.2

Adequar aparcaments per a cotxes prop de la C-66

Prioritat: Mitja

Descripció:

Un dels objectius és incentivar l’ús del transport col·lectiu i l’ús del cotxe
compartit. Per animar a la gent a utilitzar-lo, es pretén facilitar la comunicació
intermodal (utilitzar més d’un mode de transport). Cal tenir present que molta
gent del municipi viu a una distància considerable de la C-66. El disposar
d’espai per aparcaments, facilita que varis usuaris puguin compartir cotxe fins
al final del trajecte.

Els espais d’aparcament hauran de ser segurs (per evitar robatoris) i per tant
col·locats on siguin visibles. 

Terminis execució:

 Llarg (6 A 10 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, SI

Estimació econòmica:

3.000 € (senyalització i pintura)

Fonts de finançament:

AjCT, Patrocinadors locals
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.4

Programa de foment de la intermodalitat en el transport

ACCIÓ:
2.4.3

Xarxa de compartir cotxe entre els habitants del poble

Prioritat: Mitja

Descripció:

Un dels objectius és incentivar l’ús del transport col·lectiu i animar als
diferents usuaris a compartir cotxe per anar fins al trajecte final. El
desplaçaments per motius laborals i d’estudi es realitzen majoritàriament a
Girona i a Banyoles i en horaris similars. Per aquest motiu molts usuaris
podrien compartir vehicle per fer el desplaçament.  També podria ser útil per
la gent que es desplaça al mercat setmanal de Banyoles.

La iniciativa es basaria amb un taulell d’intercanvi d’informació a l’Ajuntament
i/o al Centre Cívic. Si hi ha un interès notable es pot fer extensiva la iniciativa
a través d’algun dels sistemes ja en funcionament: compartir.com, UdG, ...

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CC

Estimació econòmica:

Organitzativa (inclòs en el pressupost de funcionament del CC) 

Fonts de finançament:

 AjCT
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.5

Programa de promoció de la bicicleta

ACCIÓ:
2.5.1

Programació de sortides lúdiques utilitzant la bicicleta

Prioritat: Alta

Descripció:

La bicicleta pot ser un mitjà de transport ideal per distàncies mitjanes dins del
municipi (compres, estudis, feina). Per fomentar-ne l’ús entre els usuaris no
habituals cal potenciar que la gent del municipi que utilitzi la bicicleta es trobi
de manera regular per compartir experiències i facilitar-ne l’ús.

Així mateix, les sortides ajudaran a crear i potenciar una xarxa de circuits
dins del municipi, i a millorar la seguretat dels ciclistes.

Terminis execució:

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, ACE

Estimació econòmica:

Inclosa dins les activitats de l’ACE 

Fonts de finançament:

AjCT, ACE
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.5

Promoció de l’ús de la bicicleta

ACCIÓ:
2.5.2

Curset de manteniment i reparació de bicicletes

Prioritat: Mitja

Descripció:

En la línia d’intentar acostumar i habituar a l’ús quotidià de la bicicleta com a
mitjà de transport, seria bo organitzar un curs que ensenyés consells bàsics per
facilitar-ne el  manteniment i la reparació de petits problemes amb els que ens
podríem trobar.

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT , CC,  ACE

Estimació econòmica:

Organitzativa (Inclosa dins les activitats de l’ACE i del CC)

Fonts de finançament:

AjCT , CC,  ACE
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.5

Programa de promoció de la bicicleta

ACCIÓ:
2.5.3

Habilitació  d’un bici-carril al llarg del Terri

Prioritat: Alta

Descripció:

La recuperació dels entorns del riu el Terri com a una zona de caràcter lúdic,
és un dels objectius del PRUST. Dins d’aquest programa s’inclou el
finançament per a l’habilitació d’un carril-bici al llarg del seu recorregut entre els
nuclis de Sords i Borgonyà. L’execució d’aquesta proposta promocionaria l’ús
de la bicicleta dins el municipi.

Terminis execució:

Curt-mig- Llarg (0 a 10 anys) Per Fases

Actors implicats en la execució:

GENCAT (PRUST), AjCT, CCPE

Estimació econòmica:

Pendent de valorar

Fonts de finançament:

FEDER, DMA, CCPE, DdG
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.5

Programa de promoció de la bicicleta

ACCIÓ:
2.5.4

Aparcaments per a bicicletes

Prioritat: Mitja

Descripció:

L’objectiu es promoure l’ús de la bicicleta. Ubicar uns aparcaments a la zona
industrial ajudaria a promoure els desplaçaments amb bicicleta als llocs de
treball.

Terminis execució:

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT

Estimació econòmica:

3.000 €

Fonts de finançament:

 AjCT, SI
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.5

Programa de promoció de la bicicleta

ACCIÓ:
2.5.5

Senyalització per a bicicletes als carrers i cruïlles

Prioritat: Alta

Descripció:

Per tal de facilitar els desplaçaments amb bicicleta i a peu cal que aquests
siguin segurs. Per això és fonamental la senyalització als carrers i cruïlles,
sobretot de la zona industrial, dels passos per a vianants i bicicletes.

Terminis execució:

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT

Estimació econòmica:

1.000 € / any

Fonts de finançament:

 AjCT, DdG



Agenda 21                                            Pla d’Acció Local per a la Sostenibiltat de la Vall del Terri

66

Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.6

Promoció de la mobilitat sostenible als llocs de treball

ACCIÓ:
2.6.1

Campanya per utilitzar la bicicleta o l’ús de cotxe compartit per
anar a treballar

Prioritat: Mitja

Descripció:

L’objectiu es promoure l’ús d’un transport més sostenible per accedir als llocs
de treball del polígon industrial. La realitat actual és que la majoria de
treballadors s’hi desplaça mitjançant l’ús del vehicle privat.

Terminis execució:

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, SI

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

 AjCT, SI
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Línia Estratègica 2

LA VALL DEL TERRI EN MOVIMENT

PROGRAMA:               

2.6

Promoció de la mobilitat sostenible als llocs de treball

ACCIÓ:
2.6.2

Habilitació  d’un bici-carril fins a la zona industrial-Porqueres-
Banyoles

Prioritat: Mitja

Descripció:

L’objectiu es promoure l’ús de la bicicleta fins i tot més enllà dels propis límits
municipals. L’habilitació d’un carril bici que, passant per la zona industrial,
permeti desplaçar-se del municipi de Cornellà al de Banyoles seria una
iniciativa. Només caldria adequar els espais existents al pas de bicicletes. 

Per aquest motiu es compta amb la col·laboració d’algunes de les indústries del
polígon industrial.

Terminis execució:

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

CCPE, AjCT 

Estimació econòmica:

Pendent de valorar

Fonts de finançament:

 CCPE, DdG, AjCT, SI
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Línia estratègica 3

Una Vall agrícola i Natural

PROGRAMES I ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT

 

Dins l’àmbit de la línia estratègica “Una Vall agrícola i Natural” s’hi localitzen 3
programes diferents que inclouen un total de 18 accions.

Una Vall agrícola i Natural

3.1. Programa de foment de la pagesia (mantenir l’activitat agrícola i ramadera)
3.1.1. Programa de foment del turisme rural
3.1.2. Foment de la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal
3.1.3. Potenciar la Fira de l’All
3.1.4. Impulsar la producció integrada 
3.1.5. Creació d’una xarxa de distribució de productes locals
3.1.6. Protecció del sòl agrícola general i els espais forestals

3.2. Programa de control del nitrogen als camps de conreu
3.2.1. Catàleg de terres de conreu i registre d’adobs
3.2.2. Xerrades i difusió del Codi de Bones Pràctiques Agrícoles i Ramaderes
3.2.3. Fomentar i vigilar que totes les activitats ramaderes del municipi tinguin un Pla

de Gestió de Purins
3.2.4. Estudiar la viabilitat d’un sistema de depuració per a dejeccions ramaderes

3.3. Programa de Protecció de l’entorn natural
3.3.1. Potenciar i donar a conèixer el bosc de ribera del riu Terri. PRUST
3.3.2. Senyalització i promoció d’un itinerari a peu al llarg del riu Terri. PRUST
3.3.3. Potenciar l’ús de tanques vegetals, i restaurar els marges dels conreus perquè

actuïn com a corredors biològics 
3.3.4. Realitzar un catàleg de patrimoni natural i patrimonial
3.3.5. Potenciar el manteniment de les lleres dels rius.

3.3.6. Creació d’una unitat de seguiment de les obres del TGV

3.3.7. Redacció i aprovació d’una normativa de protecció dels camins locals
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.1

Programa de Foment de la pagesia

ACCIÓ:
3.1.1

Foment del Turisme Rural

Prioritat: Mitja

Descripció:

Fomentar el turisme rural com a activitat complementària de l’activitat agrària,
amb xerrades, assessorament, informació dels ajuts existents. 

Creació d’una pàgina Web de les cases de pagès de turismes rural com a
mitjà de difusió.

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE, DARP

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament:

DARP, CCPE



Agenda 21                                            Pla d’Acció Local per a la Sostenibiltat de la Vall del Terri

70

Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.1

Programa de Foment de la pagesia

ACCIÓ:
3.1.2

Foment de la redacció de plans tècnics de gestió i millora
forestal

Prioritat: Mitja

Descripció:

Organització de xerrades per tal d’informar de les avantatges de la realització
de plans de gestió així com dels ajuts existents.

Terminis execució:

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE, DMA

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament:

DMA, CCPE
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.1

Programa de Foment de la pagesia

ACCIÓ:
3.1.3

Potenciar la fira de l’all

Prioritat: Alta

Descripció:

Potenciar l’actual Fira de l’All i continuar amb la seva ampliació. 

Difusió a través d’una pàgina Web de l’Ajuntament.

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE

Estimació econòmica:

6.000 €/any

Fonts de finançament:

AjCT, CCPE
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.1

Programa de Foment de la pagesia

ACCIÓ:
3.1.4

Impuls de la producció agrària integrada

Prioritat: Mitja

Descripció:

Organització de xerrades i cursos de formació en relació a la producció
agrària integrada o/i ecològica.

Foment de l’associacionisme de productors integrats o/i ecològics.

Terminis execució:

 Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

Associacions Agràries, Cooperatives Agràries,  AjCT, CCPE, DARP

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament:

DARP, CCPE
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.1

Programa de Foment de la pagesia

ACCIÓ:
3.1.5

Creació d’una xarxa de distribució de productes locals

Prioritat: Mitja

Descripció:

Posteriorment a l’assoliment de l’acció 3.1.4. promoure la creació d’una xarxa
de distribució dels productes agrícoles i pecuaris obtinguts per mètodes
integrats o ecològics.

Terminis execució:

 Llarg (6 a 10 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE, DARP

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament:

DARP, CCPE
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.1

Programa de Foment de la pagesia

ACCIÓ:
3.1.6

Protecció del sòl agrícola general (AG) i els espais forestals
(PF)

Prioritat: Alts

Descripció:

Protecció, via normativa, del sòl agrícola general (AG, sòl de protecció
agrícola), per tal de conservar la seva utilització com a sòl agrícola, evitant la
transformació d’aquest en sòl industrial o urbà.

Protecció, via normativa, dels espais forestals per tal d’evitar que perdin la
seva utilització actual.

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament:

AjCT
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.2

Programa de control del nitrogen als camps de conreu

ACCIÓ:
3.2.1

Catàleg de terres de conreu i registre d’adobs

Prioritat: Alta

Descripció:

Creació d’un catàleg dels sòls susceptibles de poder ser utilitzats per a la
gestió de les dejeccions ramaderes.

Assessorament en l’adobat dels camps i control d’aquests.

Terminis execució:

 Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

DARP

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament:

DARP
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.2

Programa de control del nitrogen als camps de conreu

ACCIÓ:
3.2.2

Xerrades i difusió del codi de bones pràctiques agràries

Prioritat: Alta

Descripció:

Difondre mitjançant xerrades i/o cursos de formació, el codi de bones
pràctiques agràries, per tal de millorar la gestió de les dejeccions ramaderes i
adobat dels camps de cultiu, així com informar als pagesos dels seus deures
i drets en relació a aquest tema.

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE, DARP

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament:

DARP, CCPE
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.2

Programa de control del nitrogen als camps de conreu

ACCIÓ:
3.2.3

Fomentar i vigilar que totes les explotacions agràries disposin
d’un pla de gestió de dejeccions ramaderes

Prioritat: Alta

Descripció:

Informar als pagesos de l’obligació de disposar d’un Pla de Gestió de les
dejeccions ramaderes.

Controlar i fer el seguiment del compliment del Pla de Gestió realitzat.

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE, DARP, DMA

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament:

DARP, DMA
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.2

Programa de control del nitrogen als camps de conreu

ACCIÓ:
3.2.4

Estudiar la viabilitat d’un sistema de tractament de les
dejeccions ramaderes

Prioritat: Alta

Descripció:

Estudiar totes les possibilitats de gestió i tractament de les dejeccions
ramaderes, per tal de trobar una solució “definitiva” a l’excés de producció de
dejeccions ramaderes del municipi.

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE, DARP, DMA

Estimació econòmica: 

Pendent de valorar

Fonts de finançament:

DARP, DMA
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.2

Programa de control del nitrogen als camps de conreu

ACCIÓ:
3.2.5

Control d’abocaments i de gestors de residus

Prioritat: Alta

Descripció:

Dur a terme un control exhaustiu dels abocaments il·legals produïts en tot el
municipi, abocaments a llera pública o a altres medis.

Controlar el bon compliment de les normatives existents en relació a aquest
tema.

Control de l’activitat dels gestors de residus: transport dels residus,
emmagatzematge i aplicació o eliminació.

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, DMA, Mossos Esquadra, Seprona

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament:

DMA
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.3

Programa de protecció de l’entorn natural

ACCIÓ:
3.3.1

Potenciar i donar a conèixer el bosc de ribera del riu Terri

Prioritat: Alta

Descripció:

Un dels indicadors de sostenibilitat que s’han aplicat a Cornellà és el QBR,
l’índex per avaluar la qualitat del bosc de ribera. Dels tres trams de riu
analitzats, dos han presentat símptomes de degradació evident i l’altre de
certa alteració. La majoria d’espècies que es troben al bosc de ribera del
Terri corresponen a espècies al·lòctones tal com recull la “Cartografia dels
hàbitats del riu Terri”1 degut principalment a la substitució del bosc de ribera
per plantacions de plataner. Per millorar aquesta situació es proposa
sensibilitzar els ciutadans sobre les necessitats de conservar el bosc de
ribera mitjançant la divulgació de les funcions ecològiques d’aquest
ecosistema (ex: capacitat de depuració de les aigües del riu, capacitat de
fixació del sòl, el gran nombre d’espècies animals i vegetals que acull…)
mitjançant l’organització de diferents activitats que tinguin com a eix el riu i el
bosc de ribera (ex: sortides guiades a diferents punts del riu, xerrades
divulgatives, exposició de fotografies antigues que mostrin activitats lligades
al riu, etc.)

1realitzada per Naturgest, S.L. per encàrrec del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

ACA, AjCT, DMA, PRUST, EL

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

ACA, AjCT
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.3

Programa de protecció de l’entorn natural

ACCIÓ:
3.3.2

Senyalització i promoció d’un itinerari a peu al llarg del riu Terri

Prioritat: Alta

Descripció:

Amb l’objectiu d’acostar l’entorn natural del Terri als ciutadans es proposa
crear un itinerari a peu al llarg del Terri que, a part de ser una zona d’oci
que permetrà connectar a peu diferents nuclis del municipi, serveixi per
divulgar la biodiversitat pròpia d’aquest ecosistema. Per l’elecció de
l’itinerari es proposa utilitzar la informació recollida al “Projecte de
recuperació de la xarxa bàsica de camins de la Vall del Terri” i al “Projecte
bàsic de creació d’un itinerari paisatgístic del riu Terri” inclòs en el
“Programa de Recuperació i ús Sostenible del Terri”(PRUST) que
s’emmarca dins del conjunt d’actuacions “Rius Vius” de la Generalitat de
Catalunya.

Terminis execució: 

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

ACA, AjCT, DMA, PRUST, SI

Estimació econòmica: 

106.500 €

Fonts de finançament: 

AjCT (12%), SI, FEDER, DdG
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.3

Programa de protecció de l’entorn natural

ACCIÓ:
3.3.3

Potenciar l’ús de tanques vegetals i restaurar els marges de
conreus perquè actuïn com a corredors biològics

Prioritat: Mitja

Descripció:

Una de les formes més eficients de disminuir els riscos sanitaris d’un cultiu
és adoptar estratègies de diversificació. Una de les més elementals és la
creació i manteniment de marges i tanques vegetals formades per plantes
anuals i arbusts. Es proposa difondre les funcions de les tanques vegetals
entre els agricultors mitjançant xerrades informatives.

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, DMA

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT, DARP, Organitzacions agràries 
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.3

Programa de protecció de l’entorn natural

ACCIÓ:
3.3.4

Realitzar un catàleg del patrimoni natural i patrimonial del
municipi

Prioritat: Alta

Descripció:

Amb l’objectiu d’ampliar el coneixement del territori per protegir-lo i divulgar-
lo es proposa ampliar el catàleg patrimonial recollit a les Normes Subsidiàries
i complementar-lo amb un catàleg del patrimoni natural. La difusió d’aquest
catàleg podria derivar en la creació de rutes a peu pel municipi que podrien
actuar com a reclam pel turisme rural.

Terminis execució: 

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, CILMA, CCPE, EL

Estimació econòmica: 

Organitzatiu  + 2.500 € per a la difusió

Fonts de finançament: 

AjCT, CCPE, DMA, DC, DdG 
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.3

Programa de protecció de l’entorn natural

ACCIÓ:
3.3.5

Potenciar el manteniment de les lleres dels rius

Prioritat: Alta

Descripció:

El manteniment de les lleres i les ribes dels rius són fonamentals per evitar
problemes d’erosió dels marges del riu i d’inundacions degut a obturacions
del canal fluvial. Per millorar les tasques de neteja que es porten a terme es
proposa complementar-les mitjançant la promoció de convenis entre
l’organisme competent i les associacions de veïns per realitzar neteges
periòdiques de la llera del riu. La participació de les associacions de veïns
aportaria una major flexibilitat i capacitat de resposta enfront als problemes
puntuals que puguin sorgir.

Terminis execució: 

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, ACA, CCPE, AAVV, EL

Estimació econòmica:

 9.000 € / any

Fonts de finançament: 

AjCT, DMA, ACA, DdG 
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.3

Programa de protecció de l’entorn natural

ACCIÓ:
3.3.6

Creació d’una unitat de seguiment de les obres del TGV

Prioritat: Alta

Descripció:

El pas del TGV pel territori implica que es creï una barrera física dins del
municipi. En el projecte s’intenta atenuar aquest efecte mitjançant una sèrie
de mesures correctores. Es proposa crear una unitat de seguiment sobre el
projecte del TGV per garantir que les mesures correctores de l’impacte
ambiental s’apliquin adequadament. Tant les orientades a minimitzar els
efectes de les obres com les contemplades en el projecte final.

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, CILMA, CCPE

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT, CILMA 
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Línia Estratègica 3

UNA VALL AGRÍCOLA I NATURAL

PROGRAMA:               

3.3

Programa de protecció de l’entorn natural

ACCIÓ:
3.3.7

Redacció i aprovació d’una normativa de protecció dels camins
locals

Prioritat: Alta

Descripció:

La xarxa d’antics camins que comuniquen els diferents nuclis i veïnats del
municipi, a part de tenir una funció estructural del territori, permet establir una
trama de comunicacions completa dintre del municipi. Amb l’objectiu de
conservar i millorar aquesta xarxa es proposa redactar i aprovar una
normativa municipal que protegeixi els camins existents i que planifiqui les
actuacions necessàries per recuperar els camins que actualment estan en
desús. Aquesta xarxa bàsica de comunicacions està recollida en el “Projecte
de recuperació de la xarxa bàsica de camins de la Vall del Terri” així com les
actuacions necessàries per la seva millora.

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució:

 AjCT, CILMA, CCPE

Estimació econòmica:. 

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT
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Línia estratègica 4

Una vall amb aigües netes

INTRODUCCIÓ

Les accions incloses dins d’aquesta línia van destinades a millorar el sanejament de les
aigües residuals del municipi, per tal que cobreixi la totalitat del territori, i a fomentar un
ús sostenible i racional del com d’aigua

PROGRAMES I ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT

 Dins l’àmbit de la línia estratègica “una vall amb aigües netes” s’hi localitzen 4
programes diferents que inclouen un total de 21 accions.

Línia estratègica 4. Una Vall amb aigües netes

4.1. Programa de millora dels sistemes de sanejament
4.1.1. Continuar promovent la Xarxa separativa en la nova construcció
4.1.2. Promoure l’ús de sòl permeables en noves urbanitzacions
4.1.3. Finalitzar el sanejament de les aigües de Borgonyà
4.1.4. Promoure el sanejament de les aigües a Sords i als sector Comanell
4.1.5. Promoure el sanejament de les aigües a Pujals dels Pagesos i a Pujals dels

Cavallers
4.1.6. Promoure el sanejament de les aigües a Santa Llogaia i a Rabós del Terri
4.1.7. Impulsar les millores en l’EDAR

4.2. Programa de foment de l’ús racional de l’aigua
4.2.1. Redactar o assumir un catàleg de bones pràctiques d’estalvi per a les

instal·lacions públiques
4.2.2. Ús d’aigua del freàtic per regadiu en les zones verdes municipals
4.2.3. Introduir espècies vegetals que requereixin un mínim consum d’aigua en

l’enjardinament municipal
4.2.4. Edició d’un fulletó amb el catàleg de bones pràctiques d’estalvi
4.2.5. Finalitzar la millora de la qualitat de l’aigua de la xarxa per al seu ús domèstic
4.2.6. Introduir l’evolució del consum (i el valor desitjable) en el rebut
4.2.7. Programa d’inversió per reduir pèrdues en la xarxa pública
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4.3. Programa per a la protecció de les aigües freàtiques: Pous i fonts
4.3.1. Actualitzar el catàleg de pous existents i els seus consums
4.3.2. Adequar els  perímetres de protecció en la zona de recàrrega dels aqüífers (pou

xarxa pública)
4.3.3. Promoure la realització d’un Catàleg de fonts

4.4. Programa d’informació ambiental en relació a les aigües
4.4.1. Disposar i facilitar dades de cabals del Terri
4.4.2. Disposar i facilitar dades de l’estat del freàtic
4.4.3. Disposar i facilitar dades de consums i qualitat aigües xarxa pública
4.4.4. Disposar i facilitar dades de qualitat de pous i  fonts
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.1

Programa de millora dels sistemes de sanejament

ACCIÓ:
4.1.1

Continuar promovent la Xarxa separativa en la nova construcció

Prioritat: Alta 

Descripció:

La recollida separada de les aigües pluvials de les aigües residuals
procedents de l’interior dels habitatges o edificis públics, disminueix la
quantitat d’aigua que s’envia a la depuradora. Això permetria enviar aquelles
aigües procedents de la pluja directament al riu, evitant el seu pas
innecessari per la estació depuradora, estalviant energia i costos.

La redacció d’una normativa que obligui a la construcció de les noves
urbanitzacions amb aquest sistema de recollida d’aigües, asseguraria
l’aparició d’aquest tipus de xarxa.

El cost de les mesures s’internalitzarà en el global del projecte

Terminis execució:

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

AjCT
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.1

Programa de millora dels sistemes de sanejament

ACCIÓ:
4.1.2

Promoure l’ús de sòl permeables en noves urbanitzacions

Prioritat: Alta 

Descripció:

Cal promoure l’aparició de sòls permeables, que permeten la filtració de l’aigua,
en les noves urbanitzacions. L’Ajuntament podria incloure en les normes
subsidiàries una normativa que regulés el tipus d’ocupació del sòl, evitant la
construcció totalment dura i deixant pas a les places toves i als jardins. 

El cost de les mesures s’internalitzarà en el global del projecte.

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

AjCT
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.1

Programa de millora dels sistemes de sanejament

ACCIÓ:
4.1.3

Finalitzar el sanejament de les aigües de Borgonyà

Prioritat: Alta 

Descripció:

Només una petita part del veïnat de Borgonyà gaudeix de tractament de les
seves aigües residuals canalitzant-les a la depuradora. 

La canalització d’aquestes aigües per fer-les arribar a la depuradora s’emmarca
dins  el PSARU (Pla de Sanejament d’Aigües Residuals, 2002), que defineix
solucions de tractament d’aigües residuals per a les aglomeracions de menys
de 2000 habitants.

Terminis execució:

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

DMA, AjCT

Estimació econòmica:

360.000 €

Fonts de finançament:

 ACA (PSARE), PUOS, AjCT
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.1

Programa de millora dels sistemes de sanejament

ACCIÓ:
4.1.4

Promoure el sanejament de les aigües a Sords i al sector
Comanell

Prioritat: Alta 

Descripció:

La canalització de les aigües residuals,  i el seu posterior tractament s’emmarca
dins  el PSARU (Pla de Sanejament d’Aigües Residuals, 2002), que defineix
solucions de tractament d’aigües residuals per a les aglomeracions de menys
de 2000 habitants. Aquest programa s’implantarà en un període de temps que
va del 2002 al 2015.

Terminis execució:

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

ACA, AjCT

Estimació econòmica:

180.000 € (Comanell) i 360.000 € (Sords)

Fonts de finançament:

 AjCT (50%) i ACA (PSARE) 50%
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.1

Programa de millora dels sistemes de sanejament

ACCIÓ:
4.1.5

Promoure el sanejament de les aigües a Pujals dels Pagesos i a
Pujals dels Cavallers

Prioritat: Alta 

Descripció:

La canalització de les aigües residuals,  i el seu posterior tractament s’emmarca
dins  el PSARU (Pla de Sanejament d’Aigües Residuals, 2002), que defineix
solucions de tractament d’aigües residuals per a les aglomeracions de menys
de 2000 habitants. Aquest programa s’implantarà en un període de temps que
va del 2002 al 2015.

Terminis execució:

Llarg

Actors implicats en la execució:

ACA, AjCT

Estimació econòmica:

Pendent de valorar

Fonts de finançament:

 ACA, AjCT, PUOS
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.1

Programa de millora dels sistemes de sanejament

ACCIÓ:
4.1.6

Promoure el sanejament de les aigües a Santa Llogaia i a
Rabós del Terri

Prioritat: Alta 

Descripció:

La canalització de les aigües residuals,  i el seu posterior tractament s’emmarca
dins  el PSARU (Pla de Sanejament d’Aigües Residuals, 2002), que defineix
solucions de tractament d’aigües residuals per a les aglomeracions de menys
de 2000 habitants. Aquest programa s’implantarà en un període de temps que
va del 2002 al 2015.

Terminis execució:

Llarg

Actors implicats en la execució:

DMA, AjCT

Estimació econòmica:

Pendent de valorar

Fonts de finançament:

 ACA, AjCT, PUOS
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.1

Programa de millora dels sistemes de sanejament

ACCIÓ:
4.1.7

Impulsar una línia de millora de l’EDAR

Prioritat: Mitja 

Descripció:

L’acció va encarada a la continuació amb les millores de l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals, reduint les emissions que actualment està generant.

Terminis execució:

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

COPCISA, ACA, CCPE

Estimació econòmica:

Pendent de valorar

Fonts de finançament:

 COPCISA, ACA, CCPE



Agenda 21                                            Pla d’Acció Local per a la Sostenibiltat de la Vall del Terri

96

Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.2

Programa de foment de l’ús racional de l’aigua

ACCIÓ:
4.2.1

Redactar o assumir un catàleg de bones pràctiques d’estalvi per
a les instal·lacions públiques.

Prioritat: Alta 

Descripció:

L’estalvi d’aigua és un pràctica important que cal dur a terme amb exemple
des de l’administració. Així, des de l’Ajuntament s’haurien d’assumir una
sèrie de normatives per a l’ús racional d’aquest be limitat. La construcció
d’edificis nous hauria de venir marcada per unes pautes o normatives que
facilitessin i promoguessin el consum responsable de l’aigua.

Terminis execució:

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

 AjCT, CCPE
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.2

Programa de foment de l’ús racional de l’aigua

ACCIÓ:
4.2.2

Ús d’aigua de freàtic per regadiu en les zones verdes
municipals

Prioritat: Alta 

Descripció:

Cal que el rec de les zones verdes municipals es realitzi amb aigua de
freàtic, evitant la utilització de l’aigua potable procedent de la xarxa.

El regadiu d’aquestes zones verdes s’hauria d’emmarcar dins un pla que
evités que quan plogués es reguessin aquestes zones.

Terminis execució:

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT

Estimació econòmica:

12.000 €

Fonts de finançament:

 AjCT
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.2

Programa de foment de l’ús racional de l’aigua

ACCIÓ:
4.2.3

Introduir espècies vegetals que requereixin un mínim consum
d’aigua en l’enjardinament municipal

Prioritat: Mitja 

Descripció:

S’hauria de procurar que les zones enjardinades que hi ha al municipi es
poblessin amb espècies que necessitin un baix consum d’aigua, de manera
que el manteniment d’aquestes sigui menys costós i més responsable pel
que fa al consum d’aigua.

Terminis execució:

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

 AjCT
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.2

Programa de foment de l’ús racional de l’aigua

ACCIÓ:
4.2.4

Edició d’un fulletó amb el catàleg de bones pràctiques d’estalvi

Prioritat: Alta 

Descripció:

Cal transmetre a la població que el consum racional i responsable de l’aigua
és una qüestió que ens afecta a tots i amb la qual tots podem col·laborar. És
important l’edició de fulletons i la realització de xerrades per tal de
conscienciejar als habitants del municipi del què poden fer ells respecte al
tema.

Terminis execució:

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE, CC

Estimació econòmica:

1.250 €

Fonts de finançament:

 AjCT, CCPE, DMA
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.2

Programa de foment de l’ús racional de l’aigua

ACCIÓ:
4.2.5

Finalitzar la millora de qualitat de l’aigua de la xarxa per al seu
ús domèstic

Prioritat: Alta 

Descripció:

La realització d’analítiques per tal de que, a través dels resultats, es pugui
millorar la qualitat de l’aigua que passa per la xarxa  i que es destina a l’ús
domèstic. 

Es prioritària l’eliminació dels excessos de sals de magnesi que porta
aquesta aigua.

Terminis execució:

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, ACA, PRODAISA

Estimació econòmica:

145.698 €

Fonts de finançament:

 ACA (80%), AjCT (20%) 
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.2

Programa de foment de l’ús racional de l’aigua

ACCIÓ:
4.2.6

Introduir l’evolució del consum (i el valor desitjable) en el rebut

Prioritat: Baixa 

Descripció:

Facilitar en el rebut de l’aigua l’evolució del consum que es realitza a cada
casa, permetria al propi consumidor ser conscient dels consums al llarg dels
diferents períodes de l’any.

Terminis execució:

Mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

PRODAISA, AB, AjCT

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

 PRODAISA, AB
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.2

Programa de foment de l’ús racional de l’aigua

ACCIÓ:
4.2.7

Programa d’inversió per reduir pèrdues en la xarxa pública

Prioritat: Alta 

Descripció:

Les pèrdues d’aigua ocasionades per les fuites existents en les
canalitzacions de l’aigua representen un percentatge important del total
d’aigua que passa per aquesta xarxa. Cal una inversió per detectar els punts
on aquestes fuites són majors i alhora, una vegada detectades, dur a terme
la reparació d’aquests punts.

Terminis execució:

Mig-llarg (3 a 10 anys)

Actors implicats en la execució:

PRODAISA

Estimació econòmica:

120.000 € 

Fonts de finançament:

 PRODAISA (Programa d’inversió i manteniment)
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.3

Programa per a la protecció de les aigües freàtiques: Pous i
Fonts

ACCIÓ:
4.3.1

Actualitzar el catàleg de pous existents i els seus consums

Prioritat: Mitja 

Descripció:

Tenir comptabilitzats els pous existents en el municipi, la seva situació i
l’aigua que se n’extreu.

Terminis execució:

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

ACA, AjCT

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

 ACA, AjCT
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.3

Programa per a la protecció de les aigües freàtiques: Pous i
Fonts

ACCIÓ:
4.3.2

Adequar els perímetres de protecció en la zona de recàrrega
dels aqüífers (pou xarxa pública)

Prioritat: Alta 

Descripció:

L’objectiu d’aquesta acció és l’ampliació de l’actual zona de protecció que hi
ha a l’entorn dels aqüífers que abasteixen d’aigua la xarxa pública, per tal de
protegir encara més aquestes zones de qualsevol tipus de contaminació.

La  delimitació per llei d’un perímetre més ampli a l’entorn d’aquests pous
n’asseguraria la protecció.

Terminis execució:

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

ACA, AjCT 

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

ACA, AjCT
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.3

Programa per a la protecció de les aigües freàtiques: Pous i
Fonts

ACCIÓ:
4.3.3

Promoure la realització d’un catàleg de fonts

Prioritat: Mitja 

Descripció:

Realitzar un recull d’informació de les diferents fonts que hi ha al municipi, de
la seva situació, i de la qualitat de la seva aigua.

Terminis execució:

Llarg (6 A 10 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, AAVV

Estimació econòmica:

3.000 € (i Organitzatiu)

Fonts de finançament:

 CCPE, AjCT
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.4

Programa d’informació ambiental en relació a les aigües

ACCIÓ:
4.4.1

Disposar i facilitar dades de cabals del Terri

Prioritat: Alta 

Descripció:

L’Agència Catalana de l’Aigua té dos punts de control, ubicats en el municipi
de Cornellà del Terri, al llarg del riu. Aquests dos punts de control li permeten
d’obtenir periòdicament dades sobre els cabals del riu. L’objectiu de l’acció
seria la publicació i facilitació d’aquestes dades.

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució: 

ACA, AjCT, AAVV

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

ACA, AjCT
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.4

Programa d’informació ambiental en relació a les aigües 

ACCIÓ:
4.4.2

Disposar i facilitar dades de l’estat del freàtic

Prioritat: Alta 

Descripció:

L’acció té com a objectiu la publicació de les dades facilitades per l’ACA en
base als 5 o 6 punts de mostratge que té en el terme municipal.

Terminis execució:

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

ACA, AjCT, AAVV

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

ACA, AjCT
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.4

Programa d’informació ambiental en relació a les aigües

ACCIÓ:
4.4.3

Disposar i facilitar dades de consums i qualitat d’aigües de la
xarxa pública

Prioritat: Alta 

Descripció:

L’objectiu de l’acció és donar a conèixer les  dades públiques sobre la
qualitat de l’aigua procedent de la xarxa pública. Es tractaria de fer públics al
butlletí municipal i/o a les cartelleres dels pobles els resultats de les
analítiques que es fan periòdicament.

Terminis execució:

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució: 

ACA, AjCT, AAVV

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

 ACA, AjCT
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Línia Estratègica 4

UNA VALL AMB AIGÜES NETES

PROGRAMA:               

4.4

Programa d’informació ambiental en relació a les aigües

ACCIÓ:
4.4.4

Disposar i facilitar dades de qualitat de pous i fonts.

Prioritat: Alta 

Descripció:

L’objectiu és la senyalització de les fonts públiques que hi ha al municipi i
publicar al butlletí de l’Ajuntament i/o a les cartelleres dels pobles els anàlisis
que es fan periòdicament i que defineixen la qualitat de l’aigua que surt
d’aquestes fonts. 

Terminis execució:

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

 ACA, AjCT, AAVV

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

 ACA, AjCT
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Línia estratègica 5

La Vall del Terri usa els recursos eficientment i
sostenible

INTRODUCCIÓ

Aquesta línia estratègica inclou bàsicament accions destinades a tres grans àmbits: el
consum energètic, la gestió de residus i la gestió de les activitats industrials. Amb el
conjunt d’accions es pretén continuar avançant amb la implementació de sistemes més
eficients energèticament i amb l’ús de les energies alternatives en els serveis
municipals, a l’hora que se’n faci difusió perquè el conjunt de ciutadans en prengui
consciència i apliqui les mateixes tecnologies a casa seva. 

Pel que fa a la gestió de les deixalles domèstiques, cal fer un esforç d’informació i
sensibilització perquè encara s’està molt lluny dels resultats desitjables, però a l’hora es
busca adaptar les infrastructures existents per facilitar la feina als ciutadans. Això es vol
aconseguir facilitant la construcció d’una minideixalleria més propera als ciutadans i
sobretot posant en marxa un pla de viabilitat per veure si es possible instaurar un
sistema de recollida porta a porta al municipi

PROGRAMES I ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT

 

Dins l’àmbit de la línia estratègica “La Vall del Terri usa els recursos eficientment i
sostenible” s’hi localitzen 6 programes diferents que inclouen un total de 19 accions.

La Vall del Terri usa els recursos eficientment i sostenible

5.1. Programa d’estalvi energètic en equipaments i serveis municipals
5.1.1. Enllumenat públic. Progressiva substitució de bombetes a Vapor de Sodi
5.1.2. Enllumenat públic. Redacció de plec de condicions per l’adquisició de nou

enllumenat 
5.1.3. Incorporar sistemes eficients en el consum d’energia dels edificis municipals
5.1.4. Continuar promovent l’ús d’energies renovables en els serveis i equipaments

municipals
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5.2. Programa d’ús d’energies renovables.
5.2.1. Promoure la instal·lació de plaques solars als habitatges ja construïts i els nous
5.2.2. Establir criteris de sostenibilitat en la construcció des nous habitatges en relació

a l’eficiència energètica
5.2.3. Promoure l’aprofitament tèrmic de la EDAR 

5.3. Programa de reducció dels residus domèstics
5.3.1. Difondre el total de deixalles recollides i el cost del servei. “Termòmetre” de

residus generats
5.3.2. Estudiar la viabilitat d’establir un servei de recollida porta a porta.
5.3.3. Oferir cursos d’autocompostatge casolà
5.3.4. Promoure una minideixalleria per aproximar aquest servei als ciutadans del

municipi

5.4. Programa de gestió de l’activitat industrial
5.4.1. Promoure una oficina tècnica de gestió de l’activitat industrial
5.4.2. Realitzar un catàleg d’indústries per tipologia
5.4.3. Catàleg de residus generats per les indústries. Tipus. Tractament i Destí
5.4.4. Facilitar a les indústries informació per a millorar l’estalvi d’aigua i energia
5.4.5. Promoure la creació del servei d’eliminació i tractament de residus (CTTR)

5.5. Programa de prevenció i control de riscos
5.5.1. Finalitzar el Pla d’Emergència i donar-ne difusió

5.6. Programa del control i prevenció de sorolls
5.6.1. Mapa de sorolls. Cadastre de Sorolls
5.6.2. Instal·lació de barreres sonores
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.1

Programa d’estalvi energètic en equipaments i serveis
municipals

ACCIÓ:
5.1.1

Enllumenat públic. Progressiva substitució de bombetes 

Prioritat: Alta

Descripció:

L’enllumenat públic del municipi està equipat amb làmpades de diferents tipus
que presenten diferents graus d’eficiència energètica. Es tracta d’anar
substituint de manera continuada (dins el recanvi programat) les làmpades de
Vapor de Mercuri de Color Corregit (VMCC) per làmpades de Vapor de Sodi de
Baixa pressió (VSBP). A nivell d’exemple la substitució de làmpades VMCC de
125 i 250 W per VSBP de 70 i 150 W a més d’un estalvi energètic, augmenta la
il·luminació als carrers d’entre un 1 i 3%.

Terminis execució:

Curt- Mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT 

Estimació econòmica:

3.000 €/any

Fonts de finançament:

AjCT (Dins el recanvi programat de bombetes)
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.1

Programa d’estalvi energètic en equipaments i serveis
municipals

ACCIÓ:
5.1.2

Enllumenat públic. Redacció de plec de condicions per
l’adquisició de nou enllumenat

Prioritat: Alta

Descripció:

Establir i aprovar un plec de condicions tècniques que haurà de complir
qualsevol nova farola de l’enllumenat públic que s’adquireixi per a un nou punt
de llum o per substituir a una farola malmesa. O bé adoptar  un conjunt de
criteris rectors per al conjunt de projectes d’enllumenat públic. El plec de
condicions haurà d’assegurar que les noves faroles presentin el menor grau
possible de contaminació lumínica (FHS). El plec de condicions també pot
especificar els tipus de nivell adequats en funció de l’ús de l’espai.

L’objectiu és aconseguir la progressiva substitució de les faroles de tipus
globus per faroles que emetin la major part de la llum per sota del pla de la línia
de l’horitzó (Flux hemisferi superior o FHS) a l’hora que es regula les intensitats
màximes aconsellables a utilitzar. 

Terminis execució: 

 Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT 

Estimació econòmica:

3.000 €/any (en relació a l’acció 5.1.1)

Fonts de finançament:

AjCT (Utilitzar el mateix fons de manteniment))
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.1

Programa d’estalvi energètic en equipaments i serveis
municipals

ACCIÓ:
5.1.3

Incorporar sistemes eficients en el consum d’energia dels
edificis municipals 

Prioritat: Alta

Descripció:

L’Ajuntament impulsarà, amb la col·laboració de l’ICAEN, un programa de
millora de la gestió energètica dels equipaments de gestió municipal. Es
proposa promoure la realització d’auditories energètiques en els principals
equipaments públics (Ajuntament, CEIP, Centre Cultural, Zona Esportiva, Sala
polivalent, Centre de Salut, Llar de jubilats, etc.) i aplicar les mesures
correctores que se’n derivin per tal de millorar l’eficiència energètica partint de
la reducció de consum i incorporar criteris d’eficiència energètica i criteris
bioclimàtics en el disseny o remodelació d’edificis públics (dobles portes a les
entrades per evitar fuites de calor o fred, il·luminació natural o ventilació
creuada, etc.).

Així mateix, l’Ajuntament podria Implantar un sistema informàtic de
comptabilitat energètica municipal per tal de controlar la despesa energètica
municipal, tant d’equipaments municipals com de l’enllumenat públic. Aquest
control energètic municipal podria basar-se amb el programa WinCEM (que
facilita l’ICAEN) i permetria detectar les principals irregularitats i prioritzar les
actuacions correctores i de manteniment  per tal de millorar l’eficiència
energètica. 

Terminis execució:

 Llarg (6 A 10 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT 

Estimació econòmica:

6.000 € / any

Fonts de finançament:

AjCT, ICAEN
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.1

Programa d’estalvi energètic en equipaments i serveis
municipals

ACCIÓ:
5.1.4

Continuar promovent l’ús d’energies renovables en els serveis i
equipaments municipals 

Prioritat: Mitja

Descripció:

En aquests moments algunes de les faroles del sistema d’il·luminació pública
estan alimentades per cèl·lules fotovoltàiques, així mateix, l’aigua calenta
sanitària dels vestidors de la piscina i de la zona esportiva prové de
captadors solars ja instal·lats. El municipi preveu continuar implantant les
fonts d’energia renovable als diferents serveis i equipaments municipals,
aprofitant les subvencions que hi hagi disponibles.

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT 

Estimació econòmica:

Variable

Fonts de finançament:

AjCT, ICAEN, PUOS, 
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.2

Programa d’ús d’energies renovables

ACCIÓ:
5.2.1

Promoure la instal·lació de plaques solars als habitatges ja
construïts i els nous 

Prioritat: Mitja

Descripció:

El municipi de Cornellà del Terri presenta unes condicions òptimes per a
impulsar de manera viable l’energia solar en l’edificació, per aquest motiu des
de l’Ajuntament es promourà la instal·lació de plaques solars als edificis de
nova construcció i informarà als diferents sectors de la població i als agents
implicats (promotors, empreses immobiliàries, etc.) sobre jornades tècniques,
subvencions, i altres informacions d’interès.

No es descarta que en una segona fase l’Ajuntament aprovi un programa
d’ajuts i bonificacions fiscals per tal de fomentar implantació de l’energia solar
i la construcció bioclimàtica al municipi.

Terminis execució:

 Llarg (6 A 10 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, ICAEN, CILMA

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

AjCT, ICAEN, CILMA
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.2

Programa d’ús d’energies renovables

ACCIÓ:
5.2.2

Establir criteris de sostenibilitat en la construcció des nous
habitatges en relació a l’eficiència energètica 

Prioritat: Mitja

Descripció:

La Taula de la Construcció de les Comarques Gironines, formada per
l’Associació de Promotors i constructors d’habitatges, pel Col·legi
d’Arquitectes, i pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics,  està
elaborant un recull de suggeriments sobre la millora de l’eficiència energètica
a les edificacions a través d’un bon aïllament i l’adopció de les millors
tècniques disponibles. El conjunt de millores s’expressaran en un segell verd
de qualitat ambiental que assegurarà que l’edificació està dissenyada i
construïda per tal de ser energèticament eficient. El disposar d’aquest segell
de qualitat donarà confiança, i estalvi, als propietaris, a l’hora que es compta
en disposar una línia de bonificacions fiscals per als promotors pels edificis
que aconsegueixin el segell de qualitat.

L’Ajuntament preveu adoptar les recomanacions del Segell Verd de la
Construcció sostenible i fer-ne difusió, i aprovar un programa d’ajuts i
bonificacions fiscals per tal de fomentar implantació del Segell Verd i la
construcció sostenible al municipi.

Terminis execució:

 Llarg

Actors implicats en la execució:

AjCT, TC, ICAEN 

Estimació econòmica:

Variable

Fonts de finançament:

AjCT, ICAEN, 
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.2

Programa d’ús d’energies renovables

ACCIÓ:
5.2.3

Promoure l’aprofitament tèrmic de la EDAR

Prioritat: Baixa

Descripció:

L’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Banyoles i Comarca es
troba situada en el municipi de Cornellà del Terri. De resulta del procés
d’assecat de fangs la central produeix aigua calenta. En aquests moments,
d’acord entre la empresa, l’Ajuntament de Cornellà del Terri i l’ICAEN s’està
estudiant la possibilitat d’aprofitar l’aigua calenta produïda en el sistema de
calefacció d’algun dels equipaments municipals.

Terminis execució:

 Curt- Mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, COPCISA, ICAEN

Estimació econòmica:

18.000 €  per l’estudi tècnic, l’execució del projecte queda pendent de valorar

Fonts de finançament:

AjCT, ICAEN, PUOS, COPCISA
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.3

Programa de reducció de residus domèstics

ACCIÓ:
5.3.1

Difondre el total de deixalles recollides i el cost del servei.
“Termòmetre” de residus generats 

Prioritat: Mitja

Descripció:

Hi encara, per part de mols habitants del municipi, un desconeixement del
cost de recollida i tractament dels residus domèstics. Per aquest motiu no
s’observa per part d’un sector de la població, un esforç significatiu per reduir
els residus que es generen o per facilitar-ne el seu tractament i gestió a
través de la recollida selectiva.

Es considera prioritari, abans d’iniciar altres accions com pujar o modificar les
taxes d’escombraries, el difondre de manera correcta i amb caràcter
divulgatiu el total de residus produïts pel municipi i el cost que comporta, tant
econòmic com ambiental, el seu tractament. Així, a més del sistema
d’indicadors de seguiments del PALS, des de l’Ajuntament es vol informar de
manera regular i gràfica als veïns sobre el total de residus generats. La
divulgació es farà a través de xerrades informatives al Centre Cívic i amb la
creació d’un “termòmetre” gràfic que aparegui de forma regular al butlletí
municipal. 

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE, CCVT 

Estimació econòmica:

Organitzatiu (inclòs en la programació del centre cívic)

Fonts de finançament:

AjCT
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.3

Programa de reducció de residus domèstics

ACCIÓ:
5.3.2

Estudiar la viabilitat d’establir un servei de recollida porta a
porta.

Prioritat: Alta

Descripció:

Des de l’Ajuntament es planteja redactar un nou plec de condicions tècniques
del servei de recollida de residus que incorpori la possibilitat d’establir un
servei porta a porta per recollir els residus domèstics selectivament. Com a
pas previ es proposa realitzar un estudi de viabilitat del projecte i buscar també
la manera d’incloure en el model la gestió correcta dels residus comercials i
industrials.

Abans d’impulsar aquest nou sistema de recollida, tant dels residus
domèstics, com dels residus comercials i empresarials l’Ajuntament haurà
d’informar als ciutadans i als sectors implicats, i buscar la seva complicitat
per tal d’establir el model adequat per tal que es pugui realitzar una gestió
correcta dels seus residus 

Terminis execució:

 Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE

Estimació econòmica:

3.000 € (Per l’estudi de viabilitat)

Fonts de finançament:

AjCT, CCPE, DMA(JR), 
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.3

Programa de reducció de residus domèstics

ACCIÓ:
5.3.3

Oferir un curs d’autocompostatge casolà 

Prioritat: Baixa

Descripció:

El municipi de Cornellà del Terri, per la seva mida, no té necessitat
d’implementar un servei de recollida selectiva dels residus de matèria
orgànica, però és la voluntat de l’Ajuntament el promoure que aquells veïns
que puguin (granges, habitatges unifamiliars,...) utilitzin la fracció orgànica de
les deixalles per realitzar compostatge i així reduir el total de rebuig i les
molèsties ocasionades. Per aquest motiu preveu organitzar una sèrie de
cursets a través del centre cívic i repartir informació entre els veïns que ho
desitgin.

Terminis execució:

 Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT , CCVT, CEPA, CILMA

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT (dins de les activitats del Centre Cívic)
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.3

Programa de reducció de residus domèstics

ACCIÓ:
5.3.4

Promoure una minideixalleria per aproximar aquest servei als
ciutadans del municipi

Prioritat: Alta

Descripció:

És voluntat de l’Ajuntament de Cornellà del Terri el posar a disposició dels
ciutadans del municipi un servei de minideixalleria que els permeti lliurar de
manera correcta tots els residus especials (pintures, fluorescents,
pneumàtics, etc..) sense haver de desplaçar-se la deixalleria comarcal del
Pla de l’Estany.

L’Ajuntament està estudiant entre diferents models per tal de valorar quin
s’ajusta més a les necessitats del municipi. El model de deixalleria mòbil
sembla ser el més interessant.

Terminis execució:

 Llarg (6 A 10 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE, DMA 

Estimació econòmica:

72.000 €

Fonts de finançament:

DMA (JR), 
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.4

Programa de gestió de l’activitat industrial

ACCIÓ:
5.4.1

Promoure una oficina tècnica de gestió de l’activitat industrial 

Prioritat: Alta

Descripció:

L’Ajuntament vol instaurar una oficina tècnica, contractant el personal adient,
per tal de poder fer un seguiment de la gestió de les activitats industrials,
ramaderes i comercials al municipi, i així poder valorar de manera correcta
les necessitats del sector i portar a terme polítiques correctores i de control. 

Està previst que el personal tècnic de l’oficina comenci a treballar a principis
de l’any 2003, amb col·laboració amb els serveis tècnics del Consell
Comarcal i del Departament de Medi Ambient.

Terminis execució:

 Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE, DMA 

Estimació econòmica:

12.000 € / any (Sou tècnic a temps parcial)

Fonts de finançament:

AjCT,
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.4

Programa de gestió de l’activitat industrial

ACCIÓ:
5.4.2

Realitzar un catàleg d’indústries per tipologia 

Prioritat: Alta

Descripció:

L’oficina tècnica de gestió de l’activitat industrial, una vegada creada, tindrà
com a primera funció el  recopilar i actualitzar el llistat d’activitats donades
d’alta al municipi, i comprovar  que es disposa de la documentació relativa a
la donada d’alta d’acord amb la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental, de les declaracions anuals de residus, permisos d’abocament, ... i
altra informació necessària per controlar-ne la gestió. 

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT 

Estimació econòmica:

12.000 € / any (Dins el cost de funcionament de l’Oficina)

Fonts de finançament:

AjCT
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.4

Programa de gestió de l’activitat industrial

ACCIÓ:
5.4.3

Catàleg de residus generats per indústries.  

Prioritat: Alta

Descripció:

L’oficina tècnica de gestió de l’activitat industrial, una vegada tingui
recopilada i actualitzada el llistat d’activitats podrà iniciar una feina
d’inspecció i actualització de les diferents activitats per tal de conèixer la
quantitat i tipus de residus generats, així com el destí i tractament que reben.

La funció de la oficina no serà tant sols per comprovar que les declaracions
de residus són correctes sinó sobretot per oferir assessorament a les
activitats.

Així mateix, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
ha aprovat el Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya
(PGRMC) per al període 2001-2006. Una de les novetats del programa és
que divideix els residus municipals segons la seva procedència, diferenciant
els domiciliaris i els residus comercials i empresarials.

L’Ajuntament de Cornellà del Terri, abans d’aplicar un nou model de recollida
vol conèixer i informar al sector comercial i empresarial de les necessitats
que tenen i els objectius que han de complir.

Terminis execució:

 Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT 

Estimació econòmica:

12.000 € / any (Dins el cost de funcionament de l’oficina)

Fonts de finançament:

AjCT
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.4

Programa de gestió de l’activitat industrial

ACCIÓ:    

5.4.4
Facilitar a les indústries informació per millorar l’estalvi d’aigua i
energia

Prioritat: Mitja

Descripció:

Actualment hi ha força indústries que realitzen auditories energètiques de les seves
instal·lacions, i implanten mesures, com la millora del factor de potència, per millorar

l’eficiència energètica. Així mateix, una millora dels processos pot permetre un gran
estalvi d’aigua i a l’hora una reducció de la quantitat de residus que necessiten ser

depurats.

Dins del programa d’activitats de la Oficina Tècnica de Gestió de l’activitat industrial,
es busca que es pugui oferir assessorament a les diferents activitats industrials i
comercials del municipi de com i on poden aconseguir informació i subvencions per

adequar els seus processos.

Es preveu disposar de la col·laboració de l’ICAEN (disposa de línies d’ajut i ofereix
assessorament tècnic per a implantar l’eficiència energètica a les activitats
econòmiques) per incentivar l’estalvi energètic a les activitats econòmiques del
municipi. Així mateix, en els comerços s’incentivarà la millora de la qualitat de la
il·luminació als locals comercials, introduint sistemes d’il·luminació més eficients

energèticament. En aquest línia el Departament d’Indústria juntament amb
l’Agrupació de botiguers i comerciants de Catalunya, la confederació de comerç de

Catalunya i l’empresa Philips ha iniciat una campanya sobre l’ús eficient de
l’enllumenat en el sector comerç

Terminis execució:

 Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, ICAEN, DMA 

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

AjCT, ICAEN, DMA
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.4

Programa de gestió de l’activitat industrial

ACCIÓ:
5.4.5

Promoure la creació d’un servei d’eliminació i tractament de
residus (CTTR)

Prioritat: Mitja

Descripció:

Des de l’Ajuntament, i amb el suport del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, es vol promoure la creació al polígon industrial de Cornellà d’un
Centre de Recollida i Transferència de Residus Especials en Petites
Quantitats (CTTR) que pogués donar servei i assessorament a les indústries
del polígon i del conjunt de la comarca. El CTTR podria també funcionar com
a Oficina de Gestió Ambiental, col·laborar amb la gestió de la deixalleria, i
col·laborar en projectes d’Educació Ambiental.

Terminis execució:

 Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, CCPE, DMA, SI

Estimació econòmica:

Pendent de valorar

Fonts de finançament:

CCEP, AjCT, DMA, SI
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.5

Programa de prevenció i control de riscos

ACCIÓ:
5.5.1

Finalitzar el Pla d’Emergència i donar-ne difusió 

Prioritat: Mitja

Descripció:

En aquests moments el Pla d’emergències està en fase de redacció i es
preveu es finalitzi a mitjans de l’any 2003. 

La difusió del Pla es farà a través de pannells informatius col·locats en locals
municipals i a traves de xerrades divulgatives a la Centre Cívic i als locals de
les associacions de veïns. Així mateix es preveu publicar una sinopsis del pla
en el butlletí municipal.

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT 

Estimació econòmica:

6.000 €/ any (finalització del Pla)

Organitzatiu (per la difusió del Pla)

Fonts de finançament:

AjCT
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.6

Programa de control i prevenció de sorolls

ACCIÓ:
5.6.1

Mapa de sorolls 

Prioritat: Alta

Descripció:

L’Ajuntament de Cornellà del Terri compta amb disposar properament del
cadastre acústic del municipi que està elaborant el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb conveni amb la Universitat de
Girona.

En base a aquesta informació preliminar (mapa acústic i cadastre acústic)
l’Ajuntament prova definir i regular sistemes de vigilància i protecció, i
promoure accions per protegir als ciutadans.

En funció el nivells que es detectin al cadastre, l’Ajuntament podrà decidir
elaborar i aprovar una ordenança municipal reguladora del soroll a partir de
l’ordenança municipal  tipus de soroll, aprovada per la Generalitat de
Catalunya l’any 1997 (DOGC, 10 de novembre de 1997) i la Llei de Protecció
contra la Contaminació Acústica de l’any 2002.

 

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la execució:

DMA. UdG, AjCT

Estimació econòmica:

Pendent de valorar

Fonts de finançament:

DMA
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Línia Estratègica 5

LA VALL DEL TERRI USA ELS RECURSOS EFICIENTMENT I SOSTENIBLE

PROGRAMA:               

5.6

Programa de control i prevenció de sorolls

ACCIÓ:
5.6.2

Instal·lació de barreres sonores 

Prioritat: Mitja

Descripció:

En funció dels resultats obtinguts en el mapa de sorolls (acció 5.6.1), i de les
mesures que de control que es puguin anar realitzant, l’Ajuntament promourà
que s’instal·lin barres sonores en aquells punts de les infrastructures viàries,
o en aquelles activitats industrials,  on sigui necessari per donar compliment
a la llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica

Terminis execució:

 Mig-llarg (3 a 10 anys)

Actors implicats en la execució:

AjCT, DPTOP, DMA 

Estimació econòmica:

Variable

Fonts de finançament:

DPTOP
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Línia estratègica 6

Una vall on hi cabem tots

INTRODUCCIÓ

El conjunt d’accions dins d’aquesta línia estratègica estan destinades a fomentar la
participació activa de tots els habitants del municipi sense distinció. En les accions
proposades es busquen maneres d’estimular l’activisme entre diferents col·lectius, i es
basen sobretot amb potenciar les estructures i associacions ja existents. La majoria
d’accions es preveuen realitzar amb les infrastructures ja existents i amb la
col·laboració ciutadana, per aquest motiu aquesta és la línia estratègica de cost
econòmic “calculat” més baix, però també la que té associada un major cost humà.
Dins aquesta línia s’inclouen també les accions de seguiment del programa de
sostenibilitat de la Vall.

PROGRAMES I ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT

 

Dins l’àmbit de la línia estratègica “Una vall on hi cabem tots” s’hi localitzen 6
programes diferents que inclouen un total de 21 accions que s’inscriuen dins l’àmbit de
la informació i la participació ciutadana.

Una Vall on hi cabem tots. Informació i Participació ciutadana

6.1. Potenciar les associacions cíviques i de veïns
6.1.1. Crear i actualitzar un registre d’associacions
6.1.2. Facilitar material i infrastructura per a les associacions
6.1.3. Assignar responsabilitats a les associacions. Convenis de gestió
6.1.4. Potenciar l’associacionisme infantil i juvenil
6.1.5. Implicar la gent gran en la vida activa

6.2. Programa de Seguiment de la Sostenibilitat
6.2.1. Creació de  la Taula Ciutadana de la Vall 
6.2.2. Programa  de seguiment del PALS. Indicadors de sostenibilitat
6.2.3. Informació Mediambiental – “Baròmetre” de Sostenibilitat
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6.3. Programa de foment del civisme: El carrer és de tots
6.3.1. Redactar una normativa de Civisme

6.4. Programa per conciliar la vida laboral i la familiar
6.4.1. Registre de dones i homes treballadors de la llar
6.4.2. Borsa de treball a temps parcial
6.4.3. Creació d’una borsa de treball pels habitants del municipi que busquen feina dins

del municipi
6.4.4. Difusió de la llei de conciliació familiar
6.4.5. Organitzar cursets de tasques domèstiques especialment orientats als homes

6.5. Programa de benvinguda als nous veïns
6.5.1. Adequació del cens a la realitat
6.5.2. Informar als nous veïns de les activitats i  possibilitats de participació

6.6. Programa d’educació ambiental
6.6.1. Preparar un recurs educatiu per l’escola en temes de sostenibilitat
6.6.2. Presentació de l’Agenda 21 a l’escola
6.6.3. Fomentar el coneixement dels espais naturals del municipi entre infants i joves 
6.6.4. Promoure un conveni entre el Consell Comarcal i la premsa comarcal per

realitzar programes periòdics de difusió de bones pràctiques ambientals
6.6.5. Realització de tallers específics des del Centre Cultural sobre temes ambientals
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.1

Potenciar les associacions cíviques i de veïns

ACCIÓ:
6.1.1.

Crear i actualitzar un registre d’associacions

Prioritat: Alta

Descripció:

Crear un registre d’associacions per difondre entre els ciutadans on s’inclogui
els objectius de l’associació, a qui va dirigida i les persones de contacte amb
l’objectiu de donar a conèixer el potencial cívic del municipi i els mecanismes
de participació en la vida del poble

Terminis execució:

 Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, EL

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

 AjCT
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.1

Potenciar les associacions cíviques i de veïns

ACCIÓ:
6.1.2.

Facilitar material i infrastructura a les associacions

Prioritat: Mitja

Descripció:

Crear un llistat del material que l’Ajuntament i les associacions estan
disposats a compartir (ex: cadires, taules, tendes de campanya…) i difondre’l
entre les entitats

Recollir i difondre entre les associacions informació de les subvencions que
ofereix l’Administració per infrastructura i adquisició de material informàtic i
de locals.

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, EL

Estimació econòmica:

 3.000 € / any

Fonts de finançament: 

AjCT
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.1

Potenciar les associacions cíviques i de veïns

ACCIÓ:
6.1.3.

Assignar responsabilitats a les associacions. Convenis de
gestió.

Prioritat:  Mitja

Descripció:

Promoure la creació  de convenis entre l’Ajuntament i les associacions  per
tal d’assignar responsabilitats a les entitats del municipi.

Exemple: una entitat podria posar la mà d’obra per la neteja de les lleres dels
rius o la rehabilitació d’una font i l’Ajuntament podria posar el material
necessari.

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució:

AjCT, EL

Estimació econòmica: 

Organitzatiu

Fonts de finançament:

AjCT
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.1

Potenciar les associacions cíviques i de veïns

ACCIÓ:
6.1.4.

Potenciar l’associacionisme infantil i juvenil

Prioritat:  Alta

Descripció:

El desarrelament del jovent al poble s’ha convertit en un problema per la
majoria de municipis petits. Per combatre aquest problema es proposa
facilitar mitjans a les associacions per realitzar activitats orientades als
infants i joves i potenciar les activitats periòdiques per tal de lligar el jovent al
municipi (casals d’estiu, casals de Nadal, grups de joves…)

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, EL

Estimació econòmica:

1000 € / any

Fonts de finançament: 

AjCT, SGJ, CCPE
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.1

Potenciar les associacions cíviques i de veïns

ACCIÓ:
6.1.5.

Implicar la gent gran en la vida activa

Prioritat:  Alta

Descripció:

El col·lectiu de gent gran dins del municipi ha anat creixent en els últims
anys. Es proposa potenciar els mecanismes perquè la gent gran s’impliqui en
la vida del poble:

• en l’organització d’activitats durant la festa, proporcionant-los el material i
els recursos necessaris.

• en el manteniment d’horts i jardins municipals.

• creació d’una borsa de temps lliure per l’intercanvi de coneixements i de
temps. 

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, EL, CA, CC

Estimació econòmica:. 

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT, DBS
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.2

Programa de seguiment de la sostenibilitat

ACCIÓ:
6.2.1.

Creació de la Taula Ciutadana de la Vall

Prioritat:  Alta

Descripció:

Creació d’un espai de debat obert a ciutadans, empreses i associacions per
fer un seguiment de l’estat del municipi. Es proposa mantenir i potenciar el
fòrum de debat que s’ha creat durant l’elaboració de l’auditoria i diagnosi
ambiental i convertint-lo en la Taula Ciutadana de la Vall, un òrgan estable de
participació ciutadana en la presa de decisions municipal.

Les funcions d’aquesta Taula Ciutadana de la Vall serien fer un seguiment de
l’evolució del P.A.L.S. i dels indicadors ambientals i recollir propostes per
millorar el funcionament del municipi. 

Terminis execució:

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, EL, CC, SI

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.2

Programa de seguiment de la sostenibilitat

ACCIÓ:
6.2.2.

Programa de seguiment del PALS. Indicadors de sostenibilitat.

Prioritat:  Mitja

Descripció:

El sistema d’indicadors de sostenibilitat que s’ha elaborat dintre del marc de
l’Agenda 21 ens han de permetre avaluar els progressos del municipi en
temes de sostenibilitat. 

Es proposa difondre l’evolució d’aquests indicadors així com dels avenços
realitzats en el P.A.L.S. mitjançant la creació d’un apartat fix sobre
sostenibilitat al butlletí municipal, on, a part d’aquests dos punts es podrien
recollir exemples d’altres pobles que estiguin aplicant iniciatives per la millora
de la sostenibilitat. 

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, CCPE

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT, CCPE
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.2

Programa de seguiment de la sostenibilitat

ACCIÓ:
6.2.3.

Informació Mediambiental. Baròmetre de sostenibilitat.

Prioritat:  Mitja

Descripció:

Creació d’un punt d’informació mediambiental (plafó d’anuncis de
l’Ajuntament i al Centre Cultural) per poder difondre l’evolució dels
paràmetres ambientals del municipi per tal de millorar la informació que rep el
ciutadà en aquests aspectes.

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, CC

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.3

Programa de foment del civisme: el carrer és de tots

ACCIÓ:
6.3.1.

Redactar una normativa de civisme

Prioritat:  Baixa

Descripció:

Es proposa obrir un debat des del Consell de la Vall sobre el comportament
cívic dels ciutadans del municipi. A partir de les conclusions sorgides
d’aquest debat es proposa redactar una normativa de civisme que reguli els
usos dels espais públics en temes com l’aparcament, els animals domèstics,
el comportament del ciutadà enfront l’horari de recollida de deixalles, etc.

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, EL, SI

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.4

Programa per conciliar la vida laboral i la familiar

ACCIÓ:
6.4.1.

Registre de dones i homes treballadors de la llar

Prioritat:  Alta

Descripció:

Elaborar un registre de dones (i homes) treballadores de la llar per tal que
aflori el volum de treballadores que no tenen cobertura social i així poder fer
valoracions reals de la vida laboral dels ciutadans.

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, DBS

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT, DBS
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.4

Programa per conciliar la vida laboral i la familiar

ACCIÓ:
6.4.2.

Borsa de treball a temps parcial

Prioritat:  Mitja

Descripció:

Un dels principals problemes a l’hora d’incorporar dones al món laboral és
que aquestes sovint tenen càrregues familiars que impossibiliten tenir una
jornada de treball convencional. Es proposa la creació d’una borsa de treball
orientada a persones que busquen feina a mitja jornada o a hores i establir
contactes amb les empreses del municipi per què considerin la possibilitat
d’incorporar treballadors/es en torns reduïts.

Terminis execució: 

Curt-mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, SI, DBS

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

AjCT
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.4

Programa per conciliar la vida laboral i la familiar

ACCIÓ:
6.4.3.

Creació d’una borsa de treball pels habitants del municipi que
busquen feina dins del municipi

Prioritat:  Mitja

Descripció:

Crear una borsa de treball pels veïns que busquen feina dins del mateix
municipi i establir contactes amb les empreses del municipi per tal que
tinguin en compte els ciutadans de la Vall a l’hora de cobrir llocs de treball.

Terminis execució: 

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, SI

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.4

Programa per conciliar la vida laboral i la familiar

ACCIÓ:
6.4.4.

Difusió de la llei de conciliació familiar. 

Prioritat:  Mitja

Descripció:

Difusió de la llei de conciliació familiar mitjançant la publicació d’un article en
el butlletí municipal, una xerrada informativa o l’edició de díptics amb
l’objectiu de donar a conèixer les responsabilitats dels homes a la llar

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, DBS

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT, DBS
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.4

Programa per conciliar la vida laboral i la familiar

ACCIÓ:
6.4.5.

Organitzar cursets de tasques domèstiques especialment
orientats als homes

Prioritat:  Mitja

Descripció:

Les últimes enquestes a nivell estatal encara ens indiquen que de mitjana les
dones dediquen molt més temps a les tasques domèstiques que els homes.
Una de les causes d’aquest desequilibri és la falta de coneixement de com
realitzar aquestes tasques. Es proposa organitzar cursets de curta durada
per aprendre diferents tasques domèstiques com ara cuinar, planxar,
economia domèstica, gestió de les tasques domèstiques, etc. especialment
orientats als homes.

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, CC

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.5

Programa de benvinguda als nous veïns

ACCIÓ:
6.5.1.

Adequació del cens a la realitat

Prioritat:  Alta

Descripció:

Amb l’objectiu de poder fer una planificació de les necessitats reals del
municipi en infrastructures i serveis es proposa realitzar una enquesta anual
per tal de comptabilitzar els habitants reals del municipi. 

(Es podria fer un primer cens i després fer un seguiment dels canvis en els
titulars dels rebuts de la llum/aigua)

Terminis execució:

Llarg (6 A 10 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, CCPE

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

AjCT, CCPE
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.5

Programa de benvinguda als nous veïns

ACCIÓ:
6.5.2.

Informar als nous veïns de les activitats i possibilitats de
participació

Prioritat:  Alta

Descripció:

Amb l’objectiu d’aconseguir un major arrelament dels nous veïns a la vida del
poble es proposa l’edició i difusió d’un petit quadern on s’informi de les
infrastructures i els serveis amb que compta el poble, les associacions i les
activitats que s’hi desenvolupen i els mecanismes de participació. 

Terminis execució: 

Curt-mig (0 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, EL

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament:

AjCT
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.6

Programa d’educació ambiental

ACCIÓ:
6.6.1.

Preparar un recurs educatiu per l’escola en temes de
sostenibilitat

Prioritat:  Alta

Descripció:

L’educació és la principal eina per modificar els hàbits dels ciutadans.
Actualment existeixen molts recursos educatius que incideixen sobre temes
de sostenibilitat. Es proposa fer-ne una recopilació i adaptar-los a les
necessitats dels escolars del municipi per tal d’incidir en temes d’estalvi
energètic, estalvi d’aigua… 

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AMPA VT, AjCT, CILMA, CEIP VT, DE

Estimació econòmica:

1000 €

Fonts de finançament: 

CILMA, DE
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.6

Programa d’educació ambiental

ACCIÓ:
6.6.2.

Presentació de l’Agenda 21 a l’escola

Prioritat:  Alta

Descripció:

L’objectiu d’aquesta acció és involucrar els escolars i, indirectament, els seus
pares, en la necessitat d’aconseguir un municipi més sostenible i donar-los a
conèixer les activitats que amb aquest objectiu s’estan realitzant al municipi.

Es proposa fer una presentació de l’Agenda 21 del municipi (en què consisteix,
quines conclusions s’ha arribat a través de l’auditoria i quines accions s’han
proposat per millorar la sostenibilitat del municipi) mitjançant activitats
participatives i amenes.

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AMPA VT, AjCT, CILMA, CEIP VT, DE

Estimació econòmica:

300 €

Fonts de finançament: 

AjCT, CILMA, DE
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.6

Programa d’educació ambiental

ACCIÓ:
6.6.3.

Fomentar el coneixement dels espais naturals del municipi
entre infants i joves

Prioritat:  Mitja

Descripció:

Per respectar l’entorn natural és imprescindible abans conèixer-lo. Per això es
proposa:

donar suport a les sortides i activitats de l’escola als espais naturals del
municipi mitjançant la contractació d’un monitor de reforç durant les sortides
previstes en el calendari escolar

implicar el col·lectiu de joves del municipi en la millora i conservació de l’entorn
mitjançant la participació en el programa “Rius Vius” que consisteix en la
vigilància i avaluació periòdica de l’estat d’un tram de riu.

Terminis execució: 

Mig (3 a 5 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AMPA VT, AjCT, CILMA, CEIP VT, DE, EN

Estimació econòmica:

2500 €

Fonts de finançament: 

AMPA VT, AjCT, CILMA
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.6

Programa d’educació ambiental

ACCIÓ:
6.6.4.

Promoure un conveni entre el Consell Comarcal i la
premsa comarcal per realitzar programes periòdics de
difusió de bones pràctiques ambientals

Prioritat:  Mitja

Descripció:

Una bona tasca informativa ajuda a canviar els hàbits dels ciutadans, per això
es proposa la creació d’un conveni entre el Consell Comarcal i la premsa
comarcal (Televisió de Banyoles, El Punt (edició Pla de l’Estany), etc.) per
destinar espais periòdics on difondre consells i informació sobre el medi
ambient (consells per l’estalvi d’aigua, estalvi energètic, minimització de
residus, ús de la deixalleria, etc.)

Terminis execució: 

Llarg (6 A 10 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, CCPE, CILMA, PL

Estimació econòmica:

Organitzatiu

Fonts de finançament: 

AjCT, CCPE, CILMA
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Línia Estratègica 6

UNA VALL ON HI CABEM TOTS. INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

PROGRAMA:               

6.6

Programa d’educació ambiental

ACCIÓ:
6.6.5.

Realització de tallers específics des del Centre Cultural
sobre temes ambientals

Prioritat:  Baixa

Descripció:

Dins del tema d’educació ambiental es proposa ofertar des del Centre Cultural
una sèrie de tallers oberts a tots els ciutadans del municipi. Els temes d’aquests
tallers podrien ser compostatge, bones pràctiques ambientals a la llar, etc.

Terminis execució: 

Curt (0 a 2 anys)

Actors implicats en la seva execució: 

AjCT, CC

Estimació econòmica:

Organitzatiu 

Fonts de finançament: 

AjCT, CC


