
 

Agenda Urbana de Sarrià de Ter 

Informe del Taller Participatiu: SdT SOSTENIBLE 

 

1. Presentació i desenvolupament del taller 
 

Es presenta la relatoria del taller participatiu “SDT SOSTENIBLE” sobre l’Agenda Urbana de Sarrià 

de Ter. La sessió se celebra el dimarts 17 de maig de 19h a 21h del vespre a la Biblioteca Emília 

Xargay.  

 

Objectius 

 

1. Emmarcar els temes a debatre en el procés d’elaboració de l’Agenda Urbana de Sarrià 

2. Conèixer la diagnosi i els reptes identificats del bloc temàtic “Sarrià de Ter Sostenible” que 

engloba els Objectius Estratègics 3, 4 i 5 de l’Agenda Urbana. Concretament: 

o OE 3. Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència. 

o OE 4. Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular. 

o OE 5. Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible. 

3. Debatre els reptes vinculats a 1. Canvi climàtic i resiliència, 2. Gestió, residus i economia 

circular, 3. Mobilitat i transport, i fer propostes d’actuacions concretes.  

 

Assistència: Hi assisteixen 9 persones, de les quals 5 homes i 4 dones.  

 

Dinamització: malla d’idees 

 

Desenvolupament  

 

El taller consta d’una primera part informativa en què la tècnica de Desenvolupament Local de 

l’Ajuntament de Sarrià de Ter dona la benvinguda i contextualitza els temes del taller aportant 

reflexions de la diagnosi i identificant reptes que cal desenvolupar. 

 

A continuació, l’equip tècnic de la malla d’idees explica la dinàmica del taller i planteja les 

preguntes per a la reflexió: 

- Què podem fer des de Sarrià de Ter per fer front al canvi climàtic? Pensem en accions 

d’adaptació i de mitigació al canvi climàtic 

- Què podem fer per millorar la gestió de residus i promoure l’economia circular? 

- Com fer la mobilitat més sostenible i reduir les emissions? 

 

A la segona part de la sessió, les persones participants es distribueixen en dos grups de 4 i 5 

persones per treballar els temes amb el suport d’un plànol de Sarrià de Ter. Es demana que 

escriguin les propostes en post-its per a facilitar la posada en comú en plenari. Es compta amb 

el suport de dues tècniques facilitadores del debat.  

 



 

Per últim, es posen en comú les propostes i es demana als assistents respondre una enquesta 

d’avaluació.  

 

2.  Resultats 
 

S’exposen les propostes presentades en plenari i que van ser acordades entre les persones 

participants: 

 

Canvi climàtic i resiliència 

 

- Manteniment i gestió dels boscos. Promoure l’aprofitament de la biomassa forestal que es 

pot utilitzar per a la producció d’estella; ús de ramats d’ovelles i cabres per netejar el 

sotabosc i reduir el risc d’incendis forestals. Implicar entitats del tercer sector; cessió d’usos 

del bosc a canvi de productes. 

 

- Promoure una ADF de Sarrià de Ter o bé comptar amb l’ADF de Girona o Sant Julià de Ramis 

com a mesura de prevenció d’incendis.  

 

- Naturalització dels espais. Fer una aposta per la vegetació autòctona, els arbres, creació 

d’ecosistemes naturals i augment de la biodiversitat a diferents espais de Sarrià de Ter. La 

plantació d’arbres, herbes, escocells generen espais per a la biodiversitat on es 

desenvolupen molts invertebrats que també actuen per controlar les plagues de manera 

natural. Per fer-ho, buscar col·laboracions amb escoles de jardineria. 

Espais concrets a naturalitzar: plaça de l’Església, la Font de Can Nadal, el Pou de Glaç, 

Caldarium, Pi de la Bateria, riu, fer més amable l’entorn de les fàbriques. Generar una zona 

d’horts urbans i arbres fruiters gestionats pels veïns.  

Activitats concretes com: plantar un arbre per cada naixement, protecció dels arbres 

monumentals o col·locar torres de guaita d’ocells. 

 

- Millorar la solució de les colònies de gats. 

 

- Promoure les comunitats energètiques i les cooperatives de consum d’energia solar, aigua, 

comunitats fotovoltaiques,.... 

 

- Oficina tècnica d’eficiència energètica. Tenint en compte els costos que impliquen adaptar 

els habitatges i equipaments perquè siguin més eficients energèticament i la poca 

informació existent, es proposa crear una oficina tècnica que centralitzi la informació sobre 

les subvencions existents per a rehabilitació energètica, com constituir una comunitat 

energètica, quines opcions de renovables existeixen i són més adients en cada cas. Fer 

assessoraments energètics a privats i a entitats. Comptar també amb una figura 

d’informador directament a les cases o comunitats de veïns per identificar els dèficits dels 

edificis, aspectes a millorar per ser més eficients energèticament i sobre diferents opcions 

de renovables. 

 

 

 

 



 

 

Gestió, residus i economia circular 

 

- Promoure i facilitar els incentius a la ciutadania que recicla i fa bones pràctiques. 

Actualment existeixen bonificacions a la taxa d’escombraries relacionades amb anar a la 

deixalleria però es desconeix com s’apliquen realment aquestes bonificacions.  

 

- Donar a conèixer la bona pràctica a l’institut de Sarrià de Ter essent un dels primers instituts 

de Catalunya en rebre un kit de productes menstruals reutilitzables i mediambientalment 

sostenibles.  

 

- Educació i sensibilització sobre el bé comú – grups de reutilització. 

 

- Garantir un bon funcionament de la deixalleria i la reutilització de tot el que s’hi porta. 

Informar que actualment hi ha un projecte de col·laboració amb una entitat del tercer 

sector. 

 

- Porta a porta. El nou sistema de recollida de residus està en procés d’implementació i es 

necessita un període d’adaptació. Es proposa ampliar totes les fraccions en el porta a porta 

per exemple l’oli. 

 

- Promoure l’economia circular dins Sarrià de Ter. Activitats: mercats de segona mà de roba 

a l’escola (per aprofitar roba que ha quedat petita), mercat de segona mà al municipi, etc. 

La iniciativa hauria de sortir de la ciutadania i entitats i hauria de comptar amb el suport de 

l’Ajuntament.  

 

 

Mobilitat i transport públic 

 

- Estudi de mobilitat del poble. Conèixer la tendència de mobilitat del poble per saber quines 

opcions cal promoure. 

 

- Donar continuïtat al carril bici de Sarrià de Ter. Acabar de construir el carril bici en els trams 

on queda aturat i connectar-lo per facilitar poder anar amb bicicleta per desplaçar-se i no 

només per lleure. Connexió amb carrils bici dels pobles del costat.  

 

- Servei de Girocleta a Sarrià de Ter. Punts de Girocleta a Sarrià (servei de bicicletes 

elèctriques) per facilitar els trajectes Girona-Sarrià en bicicleta. Seria una manera de 

promoure l’ús de la bicicleta.  

 

- Millora la Línia 6 d’autobusos. Ampliar la freqüència de pas i els horaris dels autobusos així 

com la fiabilitat dels horaris; posar més facilitats (per exemple poder portar la bicicleta o 

patinet a l’autobús); amabilitat dels conductors.     

 

- Sistema de transport públic intermodal. Oferir i combinar diferents mitjans de transport 

sostenibles (autobús, tren, bicicleta...) i connectar-los entre ells (per exemple punts i 

aparcament de bicicleta a les estacions de bus o de tren). 

 



 

- Promoure compartir vehicle entre la gent de Sarrià. 

 

- Buscar iniciatives per promoure l’ús del transport públic. Incentius, gratuïtat... 

 

 

 

3. Fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Avaluació 

Al finalitzar la sessió, es demana a les persones participants que responguin una enquesta 

d’avaluació a través del programa Mentimeter. Responen 3 persones. A continuació es 

presenten els resultats. 

 

 

 

 

 


