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

La Masoveria (Vil·laflrora) Canet de Mar
25/11/2009
19:30-21:00

ASSISTENTS
Van assistir a la sessió 7 persones, pertanyents a diferents entitats, associacions ciutadanes, partits polítics
de Canet de Mar (Fot-li castanya!, Entesa per Canet, PSC) així com ciutadans particulars.

PRINCIPALS APORTACIONS I CONCLUSIONS
Per a cada línia estratègica les accions prioritzades pels assistents són les següents, en cada cas s’especifica
el nombre de vegades que es va prioritzar:
1. UNA GESTIÓ MUNICIPAL AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I PROPERA A LA CIUTADANIA.
1.3.5. Integrar el Consell Municipal de Medi Ambient en el procés de seguiment de l’Agenda 21 i promoure la
participació de la ciutadania (4).
1.2.1. Implantar el Manual de compra verda de Canet de Mar (3).
1.2.2. Formar en l’adopció de criteris ambientals en la presa de decisions i el desenvolupament de projectes i
d’actuacions de les diferents àrees de l’Administració municipal (3).
1.3.7. Organitzar activitats (excursions, visites guiades) per a dinamitzar l’ús turístic del medi natural i el
patrimoni històric (3).
2 UN PLANEJAMENT URBANÍSTIC SOSTENIBLE BASAT EN LA MILLORA DE L’ENTORN URBÀ CONSOLIDAT I L’ESPAI
PÚBLIC
2.1.1. Formulació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Canet de Mar. (5)
2.2.1. Desenvolupar un Programa de rehabilitació d’habitatges.(4)
2.3.2. Impuls del Projecte Parc de Mar, restauració del front litoral est de Canet de Mar.(4)
3 GESTIÓ I ORDENACIÓ DE L’ESPAI NO URBÀ
3.1.3. Gestió forestal de les parcel·les de propietat de l’Ajuntament (3)
3.1.8. Elaborar un Catàleg del Patrimoni natural.(3)
3.1.9. Sol·licitar el procés d’integració o apropament al Parc del Montegre i el Corredor. (3)
4 FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA
4.1.2. Tendir cap a una progressiva pacificació del centre urbà per tal d’afavorir la mobilitat a peu.(4)
4.2.1. Promocionar l’ús del transport públic interurbà fins a l’Hospital de Calella per a relacions urbanes.(4)
4.1.1. Senyalització d’itineraris i rutes a peu per l’interior del nucli urbà.(3)
4.1.6. Permeabilitzar el creuament de la C-32 i potenciar l’ús dels rials com a itineraris de connexió social entre
el nucli i l’espai no urbà.(3)
5 OPTIMITZAR EL CONSUM D’AIGUA, I ELS SISTEMES D’ABASTAMENT I SANEJAMENT
5.2.3. Estudi acurat de la xarxa de clavegueram (en baixa).(3)
5.2.4. Realitzar campanyes periòdiques de sensibilització per minimitzar el consum d’aigua a les llars i
distribuir dispositius d’estalvi d’aigua.(3)
5.3.1. Millores planificades de la infraestructura de la xarxa d’abastament.(3)

5.3.2. Construcció de dipòsits d’emmagatzematge d’aigües pluvials per a usos urbans i reg d’espais verds.(3)
6 IMPULSAR LA REDUCCIÓ DELS RESIDUS GENERATS I OPTIMITZAR LA GESTIÓ
6.1.3. Establir mesures fiscals que fomentin el reciclatge i l’ús del servei de deixalleries.(5)
6.2.1. Actuacions concretes per a l’optimització de la recollida de residus municipals.(5)
6.1.1. Desenvolupar actuacions per a la prevenció de residus municipals.(3)
6.2.4. Realitzar anualment una campanya de foment de la millora de la recollida selectiva de residus.(3)
7 FOMENTAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES
7.1.3. Implantar mesures concretes per a millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat i climatització dels
equipaments municipals.(5)
7.2.1. Incrementar les instal·lacions d’energies renovables al municipi (energia solar fotovoltaica i tèrmica,
biomassa...)(5)
7.1.1. Implantar el sistema de gestió energètica municipal i crear la figura de gestor energètic.(4)
7.1.2. Executar les actuacions contemplades pel Pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior.(4)
8 VETLLAR PEL MANTENIMENT D’UNA BONA QUALITAT ACÚSTICA
8.1.1. Realització d’un estudi de soroll, per posteriorment elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica del
municipi.(7)

