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1. ANTECEDENTS
L’escalfament global i el canvi climàtic són uns dels problemes globals més
importants que la societat afronta avui, i que pot pertorbar considerablement
el model de desenvolupament actual i empitjorar la qualitat de vida dels
habitants del planeta, especialment els més pobres, i a la vegada de la resta
d’essers vius i ecosistemes.
Aquest escalfament s’ha reconegut que es genera, en gran part, per les
activitats humanes i s’han plantejat mesures globals per adaptar-se i accions
per reduir les emissions que el provoquen. Un dels consensos global, encara
que incomplert (no ha estat acceptat per la totalitat de les nacions), ha estat
el Protocol de Kyoto.
Per a l’acompliment del Protocol de Kyoto la Generalitat de Catalunya està
impulsant el Pla d’Acció per a la mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012. La
Convenció Catalana del Canvi Climàtic és l’espai de discussió i participació
generat a nivell de tot Catalunya, per tal que els agents socioeconòmics
coneguin de prop les responsabilitats de Catalunya enfront el canvi climàtic, i
s’impliquin en la definició i implantació d’accions envers aquest fenomen.
En vistes que els objectius de Kyoto no són factibles (en el calendari previst) la
Generalitat de Catalunya ha optat per adoptar l’Estratègia espanyola, que
contempla unes fites de reducció de GEH (Gasos d’Efecte Hivernacle) i la
compensació de la part restant, mitjançant la compra de drets d’emissió en el
mercat internacional. D’aquesta manera el Pla d’Acció 2008-2012 fixa un
descens absolut de 5,33 Milions de Tones de CO2, que significa una davallada
aproximada d’un 14% respecte les emissions projectades pel 2012 d’acord a
una taxa de creixement anual del 2%, ritme menor el registrat fins 2005 ateses
les actuacions previstes al Pla d’Energia de Catalunya.
La Generalitat preveu completar el procés de redacció i aprovació del Pla
d’Acció 2008-2012 entre febrer i març de 2008. S’han realitzat diverses sessions
de treball amb agents econòmics, entitats civils, administracions i el sector
acadèmic-científic.
D’altre banda cada territori de Catalunya presenta i haurà de tenir en compte
les seves característiques, complexitats i possibilitats davant l’escalfament
global. Les comarques gironines gaudeixen d’una fenomenologia especial en
funció de les seves singularitats territorials, el seu model urbanístic i les seves
activitats econòmiques i per tant una problemàtica específica pel que fa a la
generació de GEH (veure apartat 4).
Una estratègia adaptada al territori pot ser fonamental, en aquesta direcció el
CILMA pot complir un rol important envers les necessàries sinèrgies entre
l’administració pública i la societat civil. La celebració de dues sessions
territorials de la Convenció Catalana del Canvi Climàtic ja n’és un primer fruit,
tan en quan espai per a l’intercanvi i el diàleg, però també perquè ha permès
identificar les línies estratègiques bàsiques per combatre el canvi climàtic a les
comarques gironines i en un futur pot permetre coordinar, en el marc de la
Convenció Catalana, un projecte de futur en aquesta direcció.
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2. METODOLOGIA DE LES SESSIONS/MATERIAL LLIURAT
Aquestes sessions han estat organitzades pel CILMA i coordinades pel Centre
per a la Sostenibilitat Territorial (CST), entitat sense ànim de lucre i responsable
del Primer Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines (ISCG).
La metodologia utilitzada va consistir en una exposició prèvia en la que es
resumien els efectes globals del canvi climàtic i les seves causes
antropogèniques, i posteriorment s’explicava l’objectiu de la Convenció
Catalana i quin era el paper de les comarques gironines en la generació
d’aquesta mena d’impactes (aquesta darrera localització del problema ha
estat possible per l’existència de dades concretes sobre les activitats i
dinàmiques que afecten a la sostenibilitat de les comarques (ISCG)).
Posteriorment es va fer una roda d’intervencions entre els assistents per
analitzar possible accions, es van recollir totes les aportacions en un document
previ que es va remetre a tots els participants i una vegada rebudes les
aportacions s’ha redactat aquest informe final.
A cada sessió es va lliurar el material proporcionat per la Convenció Catalana.
3. CONVOCATORIA I ASSISTENTS QUE HAN PARTICIPAT
Organització: CILMA
Coordinació tècnica: Josep Antequera, Sergi Nuss i Pere Pla, equip tècnic de
l’Observatori-Centre per a la Sostenibilitat Territorial.
La convocatòria de les dues sessions es va fer a representants i tècnics dels
municipis de les comarques gironines, consells comarcals i Diputació de
Girona; entitats ecologistes; consultories ambientals i les següents institucions:
Associació Catalana de Municipis i Comarques
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Federació de Municipis de Catalunya
Fundació d'Estudis Superiors d'Olot
Patronat Català Pro Europa
UdG - Rectorat
UdG - Facultat de Ciències
Unitat de Geografia/Institut de Medi Ambient UdG
UdG - Càtedra de Geografia i Pensament Territorial
Oficina Verda - UdG
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
Consorci Mediambiental de la Selva
Escola de Capacitació Agrària i Forestal Casa Xifra
Escola Taller La Selva
Escola Taller Les Gavarres
Escola de Natura de Banyoles
Xarxa de Custòdia del Territori
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
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FOEG
PIMEC
Unió General de Treballadors (UGT)
CCOO
Unió de Pagesos de Catalunya
Unió Sindical Obrera de Catalunya
Confederació Nacional de Treball
Confederació General del Treball
Assistents a les sessions:
Antoni Gómez
David Fernández
Mariona Virgili
Anna Pintu
Sussana Pérez
Jordi Padilla
Anna Agulló
Sònia Martí
Pere Ylla
Enric Pardo
Pep Juandó
Albert Planas
Mireia Gallego
Xènia Illas
Jaume Cruset
Jordi Pruneda
Marta Fontaniol
Francesc Canalias
Alfons Casamajor
Josep Berga
Mita Castanyer
Josep Planelles Martínez

Regidor
Tècnic
Tècnica
Tècnica
Regidora
Regidor
Tècnica
Regidora
Alcalde
Regidor
Tècnic
Regidor
Tècnica
Tècnica
Tècnic
Regidor
Regidora
Director
Conseller
Conseller
Directora
Empresari

Ajuntament de Salt
Ajuntament de Salt
Consell Comarcal del Baix Empordà
Ajuntament d'Arbúcies
Ajuntament de Besalú
Ajuntament de Besalú
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
Ajuntament d'Anglès
Ajuntament Cabanes
Ajuntament de Girona
Oficina Verda de la UdG
Ajuntament de Celrà
Consultoria QNORM
Consultoria Ecotècnics
PN Zona Volcànica de la Garrotxa
Ajuntament de Vidreres
Ajuntament d'Olot
Consorci SIGMA – Garrotxa
Consell Comarcal Cerdanya/Aj. Ger
Consell Comarcal Garrotxa
Fundació d'Estudis Superiors Olot
Les Preses
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4. EIXOS TEMÀTICS i PROPOSTES
-

TRANSPORT

Diagnosi:
Les poblacions de les comarques gironines tenen una estructura territorial
dispersa i gran part dels nuclis urbans tenen menys de 1000 habitants ( >60%).
Per aquest motiu la major part de viatges d’aquest territori es fan en vehicle
privat, per tant es fa necessari impulsar projectes viables de transport públic o
col·lectiu.
Figura 2.3.4. Desplaçaments en transport públic i privat per mobilitat obligada. 2001.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.

(Font: Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines-CST)

Propostes:
-

-

-

-
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Establir una plataforma de planificació comarcal del transport
mitjançant algun consorci que ampliï l’actual àmbit d’actuació de
l’ATM de Girona.
Incrementar la freqüència d’algunes línies de transport públic entre
municipis i les ciutats principals i adaptar-les millor als horaris laborals i als
horaris d’altres medis de transport com el tren.
Incrementar sistemes de transport ferroviaris entre municipis.
Afavorir, mitjançant exempcions de taxes, el transport de mercaderies
amb tren.
Promoure sistemes de transport públic no contaminants3.
Promoure sistemes de transport més lleugers com autobusos petits o taxis
compartits.
Promoure sistemes de vehicles compartits i mobilitat en bicicleta i carrils
bici.
Creació d’aparcaments dissuasoris i econòmics a les afores dels nuclis
urbans, acompanyat d’una progressiva peatonalització dels centres de
les ciutats i millora del transport públic,i encariment dels aparcaments
interiors.
Obligatorietat d’impulsar projectes de bicing a ciutats amb poblacions
o àrees metropolitanes amb poblacions superiors a 50.000 habitants.
Obligatorietat d’impulsar projectes de tramvies per a ciutats amb
poblacions o àrees metropolitanes amb poblacions superiors a 50.000

CUTE (Clean Urban Transport) (http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/cut_en.html)
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-

-

habitants. Amb mecanismes per reaprofitar l’energia de la
desacceleració, i altres…
Promoure el transport públic en els polígons industrials
Promoure impostos en funció del grau d’emissions dels vehicles privats.
Promoure grups de treball per cercar solucions a aquests problemes.
Calcular l’impacte de les emissions de sistemes aeris de transport lowcost que actuen a l’aeroport de Girona.

BOSCOS

Diagnosi:
Les comarques gironines disposen d’un 61% del territori de caràcter forestal
(3.400 Km2), incrementats per la pèrdua d’espai agrícola. Encara que sembla
que aquest increment compensa els seus efectes com embornals cal millorar
la seva gestió per evitar que la sequera i la manca de gestió afavoreixin els risc
d’incendis.
Propostes:
-

-

-

Promoure la gestió conjunta de boscos.
Promoure subvencions per la neteja de boscos.
Promoure sistemes d’aprofitament energètic de la biomassa forestal
juntament amb d’altres tipus de residus.
Generar un impost per la no-gestió dels boscos4.
Establir una partida pressupostària (autonòmica) per finançar als
municipis que disposen d’un balanç d’emissions - absorció de CO2
favorable a l’absorció.
Potenciar les polítiques de prevenció d’incendis.

RESIDUS

En relació a aquesta proposta en la segona revisió de l’esborrany va fer una aportació que
estava en desacord amb aquesta mesura, explicitant els arguments següents:
4

“No és gens procedent carregar encara més la propietat forestal amb cap tipus de càrrega,
pensem que els boscos generen multitud d'intangibles i no reben cap compensació a canvi.
La productivitat forestal, la fustera inclosa, està sota zero i la propietat forestal no en té cap
culpa. El desencís de la propietat forestal està ben justificat pel mal funcionament dels ajuts
forestals i promeses incomplertes de l'administració.
La no-gestió de vegades constitueix una forma de gestió, justament quan es destina un rodal a
evolució natural per motius ecològics o científics, i per tant no és objecte d'aprofitaments
Crec que, en qualsevol cas, representa una fórmula caduca; és molt més eficient i lògic
adoptar sistemes de compensació o d'incentivació”.
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Diagnosi:
Comptant els diversos tipus de residus, a cada gironí li corresponen 7,6 Tm/any i
cada milió d’euros de PIB genera 430 tones de residus. Els residus ramaders són
la fracció mes important del total de residus generat. La recollida selectiva està
implantada a totes les comarques, però la seva eficàcia està a l’entorn del
20% de mitjana, i la producció de residus sòlids urbans ha passat de 1,8
Kg/habitant.dia l’any 1998 a 2,05 l’any 2005.
Generació de residus per sectors
Quin són elsimpactes d’aquesta activitat econòmica?

Generem 7,6tn de residus/ hab i 430 tn/ M€PIB
2.651.500 tn

610.864 tn

895.086 tn

485.907 tn

(Font: Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines-CST)

Propostes:
-

Nova llei d’envasos que unifiqui materials i criteris d’embalatges,
minimitzant i penalitzant els no reciclables.
Aplicació de mesures punitives per a aquells que no reciclin. Qui
contamina paga.
Incrementar les taxes a tots aquells productes que no tinguin com a
origen materials reciclats i que el puguin tenir.
Implantar taxes en funció dels costos reals de la gestió.
Potenciar els sistemes de compostatge, tant a gran escala com el
compostatge domèstic.
Generar una gestió en xarxa de deixalleries per incrementar la
valorització dels materials i el seu rendiment econòmic.
Establir sistemes de gestió de residus que facin pagar segons la
generació i el grau de reciclatge, tant a nivell domèstic com al comerç.
Eliminar el tractament en abocador.
Aprofitament dels residus com a font energètica.
Creació agència comarcal de la gestió integral dels purins.
Promoure l’ecoeficiència en el sector industrial.
Ordenances d’eliminació de bosses de plàstics als supermercats.
Promoure materials reutilitzables (Ex. bolquers,...)
Promoure els sistemes de venda a granel i el retorn d’envasos.
Afavorir mitjançant taxes que comprar reciclat sigui més barat que
comprar no reciclat.
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-

AGRICULTURA I RAMADERIA

Diagnosi
L’agricultura suposa un 26% de l’ocupació del sòl de les comarques, una
mitjana del 3% del PIB i un 1,15% de l’ocupació i produeix més residus que totes
les altres activitats juntes i consumeix més aigua que la suma de la resta de les
activitats. Es van reduint en el temps el nombre d’explotacions, però
incrementen els caps de bestiar per explotació i la seva extensió. Només de
porcs hi ha més 900.000 a les comarques.
Propostes
-

-

Promoure sistemes d’estalvi d’aigua.
Generar una ordenança per els residus de les granges.
Control dels excedents de purins en els camps.

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA

Diagnosi
Produïm l’11% de l’energia elèctrica que consumim i el consum per càpita
d’aquesta, des del 1992, ha augmentat un 65%. Distribuïm el 20% de carburants
consumits a Catalunya per ser una regió fronterera entre Espanya i França. El
consum de combustibles fòssils suposa el 54,4% del consum energètic total. Les
fonts renovables no arriben al 1% de la producció. Els sectors principals de
consum energètic són la indústria (38%), el serveis i el transport ferroviari (33,6%)
i el sector domèstic (27%).
Figura 2.2.2: Distribució del consum energètic per fonts
Catalunya 2003

3,2%

Catalunya 2015 IER

CCGG 2003-2005*

2,2%

21,9%

17,3%

9,5%

24,7%

0,6%

0,8%

20,6%
26,9%

29,1%

48%
Nuclear
Renovables

Petroli
Altres

40,8%

54,4%

Gas Natural

* en el cas de les CCGG en bloc “nuclear” es disgreguen en energia procedent diferents tipus de centrals elèctriques no determinades.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICAEN i l’European Chemical Industry Council (CEFIC)

Evolució del consum elèctric
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(Font: Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines-CST)

Propostes
-

-

Internalitzar els costos d’emissions en el consum energètic (cànon
d’emissions).
Establir canons tarifaris que incrementin els costos energètics en funció
dels consums (Ex. cànon de l’aigua).
Promoció de la producció descentralitzada d’energia enfront la
producció centralitzada. Tothom pot produir energia amb costos
relativament baixos. Interconnectant aquesta xarxa mitjançant les
xarxes existents s’aconseguiria una important font d’energia.
Potenciar empreses públiques de generació d’energia i municipis
generadors d’energia.
Constituir un grup de treball per promoure la producció energètica
local.
Foment real de les energies renovables (solar, eòlica, hidroelèctrica,
geo-tèrmica,...)
Inversions en investigació en aquest camp en el que la Universitat de
Girona hauria de tenir un paper rellevant.
Promoció de la tecnologia LED en la il·luminació pública i viària en
general5.
Promoció de granges eòliques mar endins i en espais agrícoles i erms.
Promoure l’energia solar abans que cremar carbó6.
Creació de plantes de biomassa pels residus ramaders, els fangs de
depuradora i forestals.
Promoció de l’estalvi i l’eficiència en un model territorial difús.
Utilització d’espais i edificis públics per la generació d’energia.
Promoure la producció energètica neta a les empreses i industries.

Lighting Fixtures ha desenvolupat una LED que consumeix menys energia que els altres i genera
la mateixa quantitat de llum. Tant sols fa sevir 5.8 vats per generar la mateixa llum que una
bombeta de 60 vats. O sigui que consumeix menys del 90% d’una bombeta normal i un 30%
menys que una de baix consum.
5

6

http://www.nanosolar.com
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-

Promoure auditories energètiques municipals, industrials, dels comerços i
dels habitatges i plans d’abastament sostenible.
Reduir la contaminació lumínica.
Millora del mix energètic.

INDUSTRIA

Diagnosi
Els pes del sector industrial es de mitjana un 23% del PIB però varia en funció de
les comarques, tant al Gironès (16,8%), la Selva (19,9%) i l’Alt (12%) i el Baix
Empordà (15,8%) l’aportació industrial no arriba al 20% del PIB. En canvi a les
comarques com la Garrotxa (36,5%), el Pla de l’Estany (33%) i el Ripollès (28,8%)
el seu pes és mes important. La mitjana de l’ocupació industrial a les
comarques està al voltant del 19%.
A les comarques existeixen un total de 158 polígons industrials distribuïts entre 81
municipis. El sector principal és el de l’alimentació, begudes i tabac que
suposa el 25% de l’ocupació total de la industria i un 23 del PIB industrial total. El
sector tèxtil en segon lloc suposa una ocupació del 17% i una aportació al PIB
del 7%. En aquests sectors els segueixen el metal·lúrgic, el químic i el de
maquinària.
Propostes:
-

-

Promoure la instal·lació de sostres solars a totes les empreses i a tots els
polígons.
Abaratiment de taxes per a productes amb eficiència A
Control de les emissions a les indústries petites.
Promoció de la indústria neta.
Divulgació de les bones pràctiques.

EDIFICACIÓ

Diagnosi
L’any 2001 el nombre d’habitatges a les comarques gironines eren d´’uns
400.000, i una part important dedicada a segona residència i a ocupació
turística. A partir d’aquesta data s’han anat construint un promig de 15.000
nous habitatges per any, una mínima part dels quals eren de protecció oficial.
Habitatges a les Comarques Gironines (2001-IDESCAT)
Principals

Secundaris Vacants

Altres

Total

208.967

133.214

6.039

399.900

51.680
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Evolució de la construcció d’habitatges en els darrers anys a les
comarques Gironines
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(Font: Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines-CST)

Propostes:
-

-

Gestionar el territori evitant la urbanització dispersa i d’alt consum
energètic.
Promoure un model turístic més sostenible diferent al model de turisme
de sol i platja, més curós amb l’entorn i el territori.
Suport a l’estalvi i eficiència en l’àmbit rural.
Promoure ordenances de construcció sostenible més enllà del decret
d’ecoeficiència.
Ecoetiquetes als sectors hotelers i turístics.
Promoure ecoauditories en edificis públics i en habitatges en general.
Intervenció en el disseny de les escoles per part dels municipis per
implementar mesures d’ecoeficiència.
Establir criteris d’edificació sostenible a tots els edificis públics i de nova
construcció.
Pla d’instal·lació progressiva de sistemes d’energies renovables per a
totes les instal·lacions esportives i d’altres.
Determinació de valors eficients per a calefacció i refrigeració en els
edificis públics.
Inversions en detectors de presència i rellotges astronòmics o sensors per
a la il·luminació als edificis públics.
Plans de substitució progressiva dels punts de llum dels edificis de
bombetes incandescents a baix consum.
Instal·lació de regletes que permetin desconnectar tota la xarxa
informàtica per estalviar consums residuals a les dependencies
públiques.

INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
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Diagnosi:
A les Comarques Gironines existeixen 78 organitzacions de caire ambientalista i
de defensa del territori, el que suposa un col·lectiu ambientalista per cada
8.300 persones. Això vol dir que es disposa d’un capital humà potent per
generar una acció social de conscienciació important, si es generen sinèrgies
entre l’administració pública i la societat civil en aquesta direcció.
Organitzacions en defensa del medi ambient per comarques.

(Font: Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines-CST)

Propostes:
-

-

-

Creació d’un servei d’informació en qüestió de canvi climàtic i energia.
Promoure agendes 21 escolars que comprenguin ecoauditories i altres
instruments aplicats a les escoles.
Promoure una guia de mesures per la reducció d’emissions a tots els
sectors socials i l’edició i divulgació d’un recull de bones pràctiques
contra el canvi climàtic a les comarques.
Promoure campanyes d’estalvi i eficiència per les escoles i la població
en general.
Promoure programes de recerca aplicada en relació al Canvi Climàtic
a la Universitat de Girona.
Establir un nou llenguatge comunicatiu per promoure la conscienciació
ambiental de la societat.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA7

Diagnosi:
A les Comarques Gironines existeixen institucions com la Diputació de Girona i
el CILMA que agrupen a les institucions locals i promouen processos cap a la
sostenibilitat en els municipis, com les Agendes 21 locals i els Plans d’Acció
7 S’ha incorporat aquest nou eix temàtic als proposats per la Convenció Catalana del Canvi
climàtic, perquè es creu important establir quines podrien ser les polítiques publiques per
incentivar les accions envers el canvi climàtic.”
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Local. En aquests darrers projectes el 83% dels municipis es troben en alguna
fase d’implantació de les agendes 21 locals. Cal que els municipis i les
administracions supra-locals incorporin polítiques i estratègies per la reducció
d’emissions.
Mapa de l’estat de les agendes 21 en els municipis de les Comarques Gironines

(Font: Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines-CST)

Propostes8:
-

-

-

Estendre els criteris i els objectius de la Convenció del Canvi Climàtic a
tots els departaments de l’Administració, tant autonòmics com locals.
Compromís amb el 20-20-209 de la UE a nivell local i regional.
Promoure l’adhesió a la Xarxa espanyola de ciutats per el clima.
Identificar els àmbits problemàtics i els de major potencialitat en el
context de les CCGG.
Mesurar les emissions locals en el que sigui mesurable i tenir-les en
compte en les polítiques locals.
Creació de l’Agència d’Energia de les CCGG.
Promoure la implantació d’un sistema de gestió ambiental mitjançant la
certificació EMAS a les institucions locals.
Implementar la contractació pública amb criteris ambientals.
Promoció de les Compres Verdes des de l’administració.
Creació de Centrals de Compres supramunicipals per promoure la
compra verda.
Utilitzar els Plans d’Acció Local i les Agendes 21 locals per promoure
mesures contra el canvi climàtic i afavorir aquestes accions
econòmicament.
Facilitar mitjançant sistemes de contractació compartida als
ajuntaments petits perquè disposin de tècnics de medi ambient i
sostenibilitat.
Crear sistemes d’informació pública amb l’obtenció de dades i càlcul
d’indicadors de forma periòdica, fiable i assequible.

8 La totalitat de les propostes realitzades s’han enfocat de cares a reduir les nostres emissions de
CO2, però no a crear una estratègia d'adaptació de les nostres comarques als canvis que tot
segur han de venir. S’entén que l'èxit futur ha d'estar basat en la capacitat de previsió de tots els
aspectes que implicarà el canvi i les estratègies que desenvolupem per fer-hi front.
9 20% de reducció en el consum energètic, 20% de producció d’energies renovables i 20% de
reducció d’emissions de CO2
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5. CONCLUSIONS
Aquestes sessions han estat un inici d’un procés futur que pot fer que a les
comarques gironines es desenvolupi una estratègia pública–privada,
coordinada, per combatre els efectes del canvi climàtic i reduir els seus
impactes.
Caldria en el disseny de l’estratègia incloure als industrials, constructors,
agricultors i ramaders, sector de l’hostaleria i turisme, entitats socials i a la
població en general, i analitzar des cada espai social que es pot fer a cada
sector. Això vol dir la elaboració d’un pla de treball sectorial, amb temps i
mitjans. Aquesta tasca permetria implicar a cada sector amb els objectius de
la convenció.
Les condicions territorials, socials i econòmiques de les comarques afavoreixen
la proximitat i el diàleg entre agents, cal una direcció integradora que sàpiga
aprofitar les sinergies que aquestes condicions faciliten. Les accions a dur
terme són moltes i nombroses, la feina es considerable, i cal una planificació
clara i amb mitjans econòmics, legals, tècnics i de gestió.
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6. ANNEX. Presentacions per a dinamitzar el debat
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GIRONA , DESEMBRE 2007

Amb el suport
de:

Perfil de la Terra i l’atmosfera, en sortir el sol,
des de satèl·lit

L’atmosfera és una capa molt fina, comparada
amb la Terra, la seva composició sempre ha
estat condicionada pels éssers vius. No és
massa sorprenent que l’home hi tingui una
influència perceptible
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Hi ha evidència del Canvi
Climàtic a CCGG?
Figura 2.1.5. Tendències de temperatura del mar en superfície i a 80m de fondària (ºC). Augment del nivell del
mar (cm) L’Estartit 1974-2004.
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Evolució temperatura del mar respecte la mitjana en superfície (L’Estartit)

Evolució temperatura del mar a 80m de fondària (L’Estartit)

Augment del nivell del mar

Font: Observatori meteorològic de l’Estartit. Extret de l’estudi del CSIC “Principales tendencias climatologicas en el Mediterraneo
Noroccidental, a partir de más de 30 años de observaciones oceanográficas y meteorológicas en la costa catalana”
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Taula 2.1.3. Comparació de registres meteorològics rècord de 2006, anys anteriors i titulars de premsa.
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2006

Anys anteriors

Titulars dels mitjans de comunicació

Temperatures mitjanes (TM)
−
Abril: 16,3º
−
Juliol: 28º / 20,6º TM min
−
Octubre: 19,9º / 15,3º TM min
−
Novembre: 14,5º

Rècords:
−
Abril 1945 15,8º max
−
Agost 2004 : 19,8º TM min
−
Novembre 2004: 13,6º

L’abril més calorós des de 1945!

Novembre del 2006:
−
TM: 14,8º

Mitjana històrica de temperatures al
novembre (Girona): 11º
Altres novembres càlids:
- 2003: TM 13,7º
- 1994: TM 13,6º
- 1938: TM 13,3º

Rècord històric de temperatures mitjanes a
Girona.

Tardor 2006:
−
TM: 18,2º

Mitjana històrica de la tardor a Girona: 15,8º Tardor 2006: la més càlida de la història a
Girona:
Altres tardors càlides:
- 1926: TM 17,9º
- 1930: TM 17,5º
- 1987: TM 17,2º

Novembre 2006: pluviometria:
−
0,4 mm al centre de Girona
−
0,1 mm a Girona-Vall de Sant Daniel

Altres Novembres secs:
−
1899: 0 mm.
−
1900: 0 mm.
−
1981: 0 mm.
−
1948: 0 mm.
−
1992: 1,2mm.
−
1922: 0,5mm.

El novembre 2006 ha estat el 3r novembre
més sec des de 1906

Font: Elaboració pròpia a partir, principalment, del recull de dades meteorològiques de Gerard Taule.

Taula 2.1.4. Dades meteorològiques fora de l’habitual. Girona i Salt.
Després de 1996: >39ºC
-

24 de juliol 1996 : 41º
28 d’agost 2001: 38,7º
22 de juny 2003: 39,7º
13 d’agost 2003: 42,5º
2 d’agost 2006: 39,5º

Tendència
a
l’alça
en
els
darrers 11 anys? S’han superat
els 39ºC en 5 ocasions

1911-1996: >39ºC
- 30 de setembre 1911: 39,2º
- 12 de juny 1931: 39,7º
- 7 de juliol 1982: 39,7º

Manca de pluja
- Rècord de dies sense ploure: 63 dies al 1997 (del 15 de febrer al
17 d’abril)
- 2006 Girona: les quantitats de pluja van ser una mica inferiors:
al voltant dels 60l/m2. Si ens atenem a aquestes dades sí que
podem parlar d’un any relativament sec, ja que van caure 13l/m2
menys de l’habitual.
- 2006 Salt: es van recollir la quantitat de 68l/m2 de puja al llarg de
l’any 2006, el que és un registre normal, però en molts pocs dies
(58). El promig és de 85 dies de precipitació apreciable.

Font: Elaboració pròpia a partir, principalment, del recull de dades meteorològiques de Gerard Taule.
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Figura 2.2.2: Distribució del consum energètic per fonts
Catalunya 2003

Catalunya 2015 IER

CCGG 2003-2005*

• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
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0,8%

20,6%

26,9%

29,1%

48%

Nuclear
Renovables

Petroli
Altres

40,8%

54,4%

Gas Natural

* en el cas de les CCGG en bloc “nuclear” es disgreguen en energia procedent diferents tipus de centrals elèctriques no determinades.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICAEN i l’European Chemical Industry Council (CEFIC)

Taula 2.2.1: Consum energètic a les CCGG. Estimació de Teq de petroli, CO2, i CO2 per habitant1.
Consum MWh

%

Teps

tones CO2

tones CO2/hab

Centrals alienes*

CCGG

8221290

26,9%

707031

-

-

Petroli

16638253

54,4%

1430890

4392832

7,24

Gas Natural

5304065

17,3%

456150

1071495

1,77

Renovables

183048

0,6%

15742

-

-

Altres

245532

0,8%

21116

64825

0,11

30592188

100,0%

3374817

4812939

9,11

Total consum

*: instal·lacions de generació elèctrica fora de les CCGG: nuclears, eòliques, cicle combinat, etc.
Font: Estimació a partir de dades de l’ICAEN i l’European Chemical Industry Council (CEFIC).
[1]

Estimacions a partir de dades de consum i generació d’energia de 2003, 2004 i 2005.
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título
Quin és el nostre model
energètic?
Figura 2.2.4. Evolució del consum elèctric a les CCGG (MWh). 1992-2005.

• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Prod
AE

BE

GA

GI

PE

RI

SE

Producció

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICAEN

Figura 2.2.6. Evolució i distribució (2003) del consum elèctric (MWh) per sectors a les CCGG. 1992-2003.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICAEN
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Figura 2.2.7. Evolució del consum de carburants a Catalunya (tones). 2000-2006.

• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000

0

2000

2001

2002
Barcelona

2003
Girona

2004

Lleida

2005
Tarragona

2006

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICAEN

Figura 2.3.4. Desplaçaments en transport públic i privat per mobilitat obligada. 2001.
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Transport privat

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.
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Figura 2.3.5. Evolució dels viatgers transportats per carretera per demarcacions. 1990-2004

• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Font: DPTOP-Generalitat de Catalunya.

PITC. Actuacions en autopistes i Pla d’Autovies a les CCGG:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

AP7: 3r carril de Maçanet de la Selva a La Jonquera.
A2: desdoblament Palafolls-La Jonquera i desplaçament del tram Sud cap al corredor de la C-32.
Eix pirinenc (A26/N152: Figueres-Pont de Suert): A26: desdoblament Besalú-Figueres; C26:
condicionament entre Ripoll i Olot amb variants: Nord de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i La
Canya; desdoblament Ripoll-Puigcerdà
Desdoblament A26 Figueres-Llançà.
Eix Baix Empordà-Garrotxa C-66: desdoblaments Medinyà-Torrent i Banyoles-Besalú.
Anella de les Gavarres. Desdoblaments: C65 entre Girona i Llagostera; C31: desdoblament entre
Platja d’Aro i Torrent.
Desdoblament Eix Transversal (C25) i prolongació fins la variant de Llagostera.
Desdoblament C35 Sant Celoni-Pujada d’Alou.
C32: autopista/nova carretera entre Palafolls i Lloret de Mar i Ronda de Lloret Mar.
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Fig.3.2.4. Evolució del sòl construït a les Comarques Gironines. 1987-2002
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del DMAH-Generalitat de Catalunya
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Fig. 3.5.1. La fragmentació dels hàbitats
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Font: elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques d’hàbitats (2005) i d’infraestructures(1997) del web del DMAH.
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És compatible aquesttítulo
model de desenvolupament amb la
preservació de la qualitat territorial i la corresponsabilització
• amb
Haga
para modificar
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texto
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compromisos
en la lluitaelcontra
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climàtic?

•
•
•
•

patrón
Segundo nivel
Tercer nivel
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel És hora d’actuar
• Cuarto nivel
• Quinto nivel
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título
ha clic
moltpara
quemodificar
es pot fer,
• Hi
Haga
el estilo de texto del
patrón
moltes oportunitats per a la tecnologia
i per tant també moltes
• innovadora,
Segundo nivel
oportunitats empresarials,
• en
Tercer
niveli en la producció d’energies més
l’estalvi
en les polítiques locals
• netes,
Cuarto inivel
• en
Quinto
nivel de mitigació i d’adaptació.
solucions
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Exemples de mesurestítulo
locals
• • Haga
clicsolars
para
modificar el estilo de texto del
Ordenances
tèrmiques
• Aprofitament dels recursos energètics renovables
• patrón
Plantes fotovoltaiques
• Cogeneració i biomassa
• Energies renovables en edificis públics
• • Segundo
nivel
Estímuls fiscals
a l’estalvi energètic
Criteris energètics en els Plans d’Urbanisme
• •• Tercer
Reducció nivel
de l’ocupació del sol
Límits de velocitat,
transit limitat i transport públic menys contaminant
• •• Cuarto
nivel
Creació i extensió carrils bici
Gestió eficient
dels residus urbans
• • Quinto
nivel
•

Contractació pública verda

•

Sensibilització de l’opinió pública (Fòrums, TV i radios locals, escoles,
associacions...)
27

Haga clic para cambiar el estilo de
Els governs locals título
• • Haga
clic
para
modificar
el
estilo
de
texto
del
Difusió de les experiències de bones pràctiques resultants de
programes relacionats amb eficiència energètica, energies
patrón
renovables, transport urbà sostenible, gestió de residus...
• Segundo nivel
• Responsabilització a través de l’establiment d’objectius de
reducció i d’indicadors de seguiment
• Tercer
nivel
Campanyes
de sensibilització a través de la Xarxa de Pobles i
• • Cuarto
nivel
Ciutats pel Clima
• • Quinto
nivel
L’aprenentatge local és útil per a tots
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Estratègia de les CCGG
per al canvi climàtic
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• Polítiques institucionals
•patrón
Transport
Boscos
• •Segundo
nivel
• Residus
• •Tercer
nivel
Agricultura
i ramaderia
• Subministrament i consum d’energia
• •Cuarto
nivel
Indústria
Edificaciónivel
• •Quinto
•

Informació i sesnsibilització
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