INFORME DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ DIAGNOSI II DE L’AGENDA 21
DE CANET DE MAR
LLOC:
DATA:
HORA:

La Masoveria (Vil·laflrora) Canet de Mar
21/10/2009
19:30-21:30

ASSISTENTS
Van assistir a la sessió 11 persones, pertanyents a diferents entitats, associacions ciutadanes, partits polítics
de Canet de Mar (Fot-li castanya!, Comunitat propietaris Via Cenetum 10-11,PC, Entesa per Canet, PSC, PP) així
com ciutadans particulars.

PRINCIPALS APORTACIONS I CONCLUSIONS
Organització municipal
- 4’3% del pressupost municipal en medi ambient es valora com a baix.
- Es comenta que la població té poca informació sobre la gestió forestal que es fa des de l’Ajuntament.
L’Eduard Moreno comenta que des de l’Ajuntament només es poden gestionar els boscos públics (que
són pocs) i fer actuacions en camins i rials; concretament es fan tales selectives per evitar perill de
caiguda d’arbres sobre habitatges; també es treballa pel control de plagues. Actualment mitjançant
un pla d’ocupació, 4 persones realitzaran tasques de gestió forestal durant 6 mesos (esclarissades,
neteges, etc)...
- Es comenta que s’incentivi la compra verda entre els particulars més enllà del manual de compra
verda que s’implantarà a nivell municipal. Es comenta que és una de les informacions que es difendrà
des de la web.
Aigua
-

Desconeixement a nivell ciutadà de l’aigua depurada que podria ser reutilitzada. No hi ha política de
recuperació de l’aigua de les mines.
Els sistema d’abastament té moltes averies a causa de la pressió, tant en canonades noves com
antigues. Es manifesta que el 28% de pèrdues és molta aigua i es percep que les fuites són un
problema des de fa anys.
Es manifesta que el gust de l’aigua de l’aixeta és millorable i fa que la percepció sobre la seva qualitat
sigui baixa.
El preu de l’aigua és percep com a alt
Salinització dels pous costaners. S’hauria de calcular l’extracció màxima per no malmetre la qualitat de
les aigües subterrànies. Es comenta que la competència del control de les aigües subterrànies és de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
Es proposta reutilitzar l’aigua de la pluja, per exemple instal·lant dipòsits per a reg de jardins,...
El soterrament de les rieres i la creació de les noves urbanitzacions va generar aigües estancades
que, al seu temps, van propiciar plagues de mosquits. Proposta de treure els sifons de ventilació del
circuit de la xarxa separativa d’aigües pluvials (NOTA: cal dir que els sifons només són de la xarxa de
sanejament). Proposta d’eliminar possibles punts on les aigües puguin quedar estancades.

Energia
- Cursos de formació en energies renovables per als professionals instal·ladors de Canet.
- Començar per una implantació progressiva d’instal·lacions d’energies renovables.
- Proposta d’augmentar l’ús d’energies renovables a nivell municipal (equipaments, enllumenat públic,
etc).

Residus
- Seguir amb el control de les conductes incíviques mitjançant sancions.
- Recollir l’orgànica també el dissabte, per tal que no es tiri al rebuig. S’anuncia que des de l’Ajuntament
ja es té previst un canvi en el calendari de recollida que solucioni aquesta incidència i millori el servei.
També s’anuncia que s’implantarà el pagament per generació comercial.
- Davant la petició d’augmentar en 1 dia més la recollida d’orgànica, es comenta que pujaria massa el
cost del servei.
- Proposta de recollir l’orgànica el dissabte i el diumenge (a part dels dies entre setmana que
convingui), a l’estiu que és quan hi ha més població.
Soroll
-

Els veïns de Vil·laflora tenen moltes molèsties derivades del soroll causat per les festes a l’envelat de
Vil·laflora des de fa 9 anys. Recollir-ho en els punts febles de la diagnosi.
Tenir en compte els sorolls ocasionals difícilment mesurables (gossos, màquines jardineres,
motocicletes, festes, etc). Augment de la funció policial en aquest sentit.

