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DADES DE LA SESSIÓ

• Lloc de realització: Casal de Joves de Cal Drac
• Horari: De 10 a 13 h. 
• Temàtica de la sessió: Medi ambient i sostenibilitat urbana
• Assistents: La sessió va comptar amb la presència de 33 ciutadans



IMATGES DE LA SESSIÓ



ÍNDEX

1. DADES DE LA SESSIÓ
2. CONCLUSIONS DE LES DINÀMIQUES
3. RESULTATS DE L’ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA SESSIÓ



DINÀMICA 1: ESPAIS DE VALOR AMBIENTAL

QUINS PENSEU QUE SÓN ELS PRINCIPALS ELEMENTS O ESPAIS DE VALOR AMBIENTAL DE 
BANYOLES? 

A nivell general han aparegut 3 grans elements ambientals que integren diferents espais:

1. Zona de l’estany i xarxa hídrica associada: Estany, estanyols, zones de draga, xarxa de 
recs, eix del Terri – Canaleta. recs, eix del Terri – Canaleta. 

2. Zones d’hortes en zona urbana i entorn: Zona de Sota Monestir, Zona del Guèmol, 
hortes del Camí dels Prats, hortes de Can Castanyers

3. Espais de valor en sòl no urbanitzable (Anella verda): Bosc dels Casalots, Pla de 
Bruguera, Puigpalter, Puig del Guèmol, Puig de Sant Martirià, Bosc de Can Puig, Camí 
del Prat, Serrat del Vell



1. Zona de l’estany i xarxa hídrica associada

Espai Valors Conservació Elements addicionals de protecció

ESTANY i entorn Naturals, ambientals, 
paisatgístics, patrimonials, 
històrics.

Bo, tot i que es destaca l’impacte de 
l’activitat humana a l’entorn de l’estany. 
Excessiva urbanització del front de 
l’Estany. 
Estanyol de Lió poc conservat. 

-Creació del PN de l’Estany de Banyoles
- Replantejar usos i reglaments de les 
activitats a localitzar al front de l’Estany

Zones de draga Naturals, històrics, La zona de Draga ben conservada, la resta - Assegurar que no es facin activitats 
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Zones de draga Naturals, històrics, 
fantàstics

La zona de Draga ben conservada, la resta 
del front molt urbanitzat.

- Assegurar que no es facin activitats 
permanents. 

Xarxa de recs Ambientals, patrimonials
paisatgístics

No funcionen com a connector natural de 
flora i fauna. Massa formigonats en alguns 
trams. 

-Pla especial de Recs (en redacció)
-Naturalitzar els recs amb obertura 
natural

Eix Terri –
Canaleta

Ambientals, paisatgístics. La part de la riera de Canaleta està bruta i 
abandonada

-Dignificar i netejar la riera. 



2. Zones d’hortes en nucli urbà i entorns

Espai Valors Conservació Elements addicionals de protecció

Hortes de Sota 
Monestir

Naturals, ambientals, 
paisatgístics, patrimonials, 
històrics, socials, 
econòmics, productius

En ser a sòl urbanitzable no es presta a 
conservar-lo. Deixat en alguns sectors, 
amb elements patrimonials abandonats.

- Redacció d’un Pla especial d’hortes
-Mantenir-ho com a zona agrícola 
protegida i regular-ho i ordenar-ho per 
a aquesta funció. 
- Deixar sense efecte el projecte 
existent i incloure la protecció dels 
horts al POUM.
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horts al POUM.
- Dotar a les hortes d’identitat i 
potenciar-les (centre d’interpretació, 
escoles, producció local..)
- Compatible la conservació de les 
hortes amb edificació de baixa densitat

Zona darrera 
Guèmol – Hortes 
del Camí del Prat

Naturals, ambientals, 
paisatgístics, patrimonials, 
històrics, socials, 
econòmics, productius

Afectació per estar en sòl urbanitzable, tot 
i això força ben conservades. 

-Incorporar aquesta zona a Sòl no 
urbanitzable
- Redacció d’un Pla especial d’hortes.



3. Espais de valor en sòl no urbanitzable (Anella verda)

Espai Valors Conservació Elements addicionals de protecció

Bosc dels 
Casalots (arbre 
interès local), Pla 
de Bruguera, 
Puigpalter, Puig 
de Guèmol, Puig 
de Sant Martirià, 

Naturals, ambientals, 
paisatgístics, patrimonials, 
productius

En general, en estar en sòl no urbanitzable 
són espais ben conservats. 

-Conservar les zones agrícoles
- Protegir el patrimoni: masies i 
pagesia. 
- Facilitar l’activitat ramadera en la 
mesura del possible i d’una manera 
compatible amb el medi ambient.
- Manteniment, neteja, millorar de 
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de Sant Martirià, 
Bosc de Can
Puig, Camí dels 
Prats, Serrat del 
Vell

- Manteniment, neteja, millorar de 
l’acessibilitat. Donar valor social a 
aquests espais. 



DINÀMICA 2: BANYOLES, CIUTAT 
SOSTENIBLE

Quins problemes o mancances ambientals existeixen 

a la ciutat? 

El funcionament de la dinàmica es va basar en el 
sistema Tertúlia Cafè , i va seguir el següent esquema: 

1. Discussió lliure sobre els principals problemes 1. Discussió lliure sobre els principals problemes 
ambientals de Banyoles

2. Canvi de taula
3. Posada en comú i definició de conclusions: per a 

cada problema es van determinar les causes i les 
possibles solucions.

Objectiu: posar de manifest les principals 
problemàtiques ambientals existents a la ciutat. 
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Problemàtica ambiental Causa Possible solució 

Contaminació lluminosa Usos urbans i esportius a la zona del 
voltant de l’Estany

Regular aquests usos i els sistemes d’il·luminació. 

Contaminació odorífera -Processos industrials
- Clavegueram
- Equipaments públics mal construïts
- Mesos d’estiu: purins

- Mesures correctores o trasllat d’activitats. 

Contaminació acústica -Mobilitat (cotxes i motos)
- A entorn estany, activitats amb molt 

-Apostar per una mobilitat sostenible
- Regular usos a la zona de l’entorn de l’Estany- A entorn estany, activitats amb molt 

soroll (bars, música, activitats..)
- Regular usos a la zona de l’entorn de l’Estany

Deficient qualitat del 
paisatge urbà i manca 
d’espais verds

-Excessius obstacles per a vianants.
- Zones lliures concentrades a perifèria i 
Estany. 

-Millorar el paisatge urbà en funció d’uns criteris, i en concret 
millorar tot el front de l’Estany. 
- Unificació i ordenació arquitectònica. 
- Aprofitar el potencial de recs , hortes i Canaleta. 
- Tramar la ciutat amb l’Estany. 
- Cada barri hauria de tenir la seva quota d’espais verds
-Propostes concretes de rehabilitació d’espais: Plaça Servites 
en espai verd amb aparcament soterrat. 
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Problemàtica ambiental Causa Possible solució 

Mala conservació d’espais 
naturals

-Impacte d’activitats sobre l’Estany
- Manca de connectivitat entre espais 
naturals

-Renaturalització d’espècies
- Allunyar carreteres i trànsit del front de l’estany
- Pla de gestió d’usos de l’Estany
- Campanya de control dels gavians

Mala qualitat  i gestió 
aigües superficials

- Manca de manteniment i connexió de 
les infraestructures de rec.
- Abocaments d’aigües residuals als 
recs. 

-Control públic de la gestió de l’aigua.
- Tenir en compte en equipaments municipals un ús eficient 
d’aigua.
- Separació d’aigües pluvials.recs. - Separació d’aigües pluvials.
-Reutilització 
- Manteniment de la dinàmica natural de l’aigua. 

Contaminació per nitrats 
en zona captació de 
l’Estany.

- Aplicació d’adobs i herbicides als 
camps propers a l’Estany

- Control d’aquestes activitats

Pèrdua i manca de 
valoració del patrimoni 
arquitectònic i industrial

- Abandonament d’aquestes activitats - Pla de reutilització d’aquests espais. 
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Problemàtica ambiental Causa Possible solució 

Deficient gestió de 
residus

-Molt residu i poca conscienciació.
- Manca de voluntat política.

- Millora de la recollida selectiva per a ser més eficients
- Recollida porta a porta
- Millorar la deixalleria
- Conscienciació ciutadana
- Contenidors de compostatge de residus orgànics
- Recollida d’oli. 

Poca eficiència energètica - Construcció urbanística poc eficient
- Manca de campanyes municipals, no 

- Potenciar energies renovables en equipaments públics. 
- Campanyes públiques- Manca de campanyes municipals, no 

s’han considerat polítiques per a aquest 
fi.

- Campanyes públiques
- Aprofitat els saltants d’aigua dels recs per generar 
electricitat
- Donar ajuts per rehabilitar. 
- Rehabilitar arquitectures no edificades en lloc d’edificar. 



DINÀMICA 3: ELS OBJECTIUS 
AMBIENTALS PER BANYOLES

Quins objectius ambientals cal prioritzar a Banyoles? 

El funcionament de la dinàmica es va basar en el 
sistema Tertúlia Cafè , i va seguir el següent esquema: 

1. Debat sobre els diferents objectius generals 
presentats per l’equip de participació. presentats per l’equip de participació. 

2. Canvi de taula
3. Posada en comú i definició de tres objectius 

prioritaris.
4. Vot individual dels objectius

Objectiu: es pretén que els ciutadans determinin quins 
han de ser els principals objectius ambientals que ha de 
tenir el POUM



DINÀMICA 3: ELS OBJECTIUS 
AMBIENTALS

En la primera dinàmica de votar de manera consensuada en les taules els tres objectius prioritaris, els 

identificats com a prioritaris van ser: 

1. PRESERVAR ELS ESPAIS D'INTERÈS AMBIENTAL I PATRIMONIAL DEL MUNICIPI

2. POTENCIAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES EDIFICACIONS I INCORPORAR CRITERIS D'ESTALVI DE RECURSOS

3. MINIMITZAR EL CONSUM DE SÒL I RACIONALITZAR-NE L'ÚS 

3. FOMENTAR LA NATURALITZACIÓ DE L'ESPAI URBÀ



DINÀMICA 3: ELS OBJECTIUS 
AMBIENTALS

En la segona dinàmica cada participant va votar tres objectius, amb els següents resultats: 

POTENCIAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  I INCORPORAR CRITERIS D'ESTALVI DE RECURSOS

INTEGRAR EL PAISATGE EN EL PROCÉS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I GARANTIR-NE LA QUALITAT

MINIMITZAR EL CONSUM DE SÒL I RACIONALITZAR-NE L'ÚS

FOMENTAR LA NATURALITZACIÓ DE L'ESPAI URBÀ

PRESERVAR ELS ESPAIS D'INTERÈS AMBIENTAL I PATRIMONIAL DEL MUNICIPI

TOTS ELS OBJECTIUS

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

MILLORAR LA QUALITAT DE L'AIRE I MINIMITZAR L'EMISSIÓ DE CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS

FOMENTAR EL RECICLATGE I LA MINIMITZACIÓ DE RESIDUS URBANS

PREVENIR I CORREGIR LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

PREVENIR I CORREGIR LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA

COMPATIBILITZAR EL PLANEJAMENT AMB EL CICLE NATURAL DE L'AIGUA

CONSIDERAR LA BIODIVERSITAT URBANA EN L'ORDENACIÓ

PRESERVAR LA MATRIU AGRÍCOLA DEL TERME MUNICIPAL



DINÀMICA 3: ELS OBJECTIUS AMBIENTALS PER BANYOLES

CONCLUSIONS

� Apareixen com a prioritaris els següents objectius: 
�PRESERVAR ELS ESPAIS D'INTERÈS AMBIENTAL I PATRIMONIAL DEL MUNICIPI
�FOMENTAR LA NATURALITZACIÓ DE L'ESPAI URBÀ
�MINIMITZAR EL CONSUM DE SÒL I RACIONALITZAR-NE L'ÚS

�S’insisteix per part dels assistents en la necessitat de donar importància a tots els 
objectius ambientals. 

� Els objectius referents al risc d’inundació i a l’adaptació al canvi climàtic són els que es 
consideren menys importants per part dels assistents a la sessió. 
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RESULTATS DE L’ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Descripció dels assistents

Gènere Edat

Home
41%

Dona
59%

25%

69%

6%

De 18 a 35 anys

De 36 a 65 anys

Més de 66 anys

Estudis Ocupació
Estudis 

secundaris
9%

Estudis 
posteriors no 
universitaris

13%

Estudis 
universitaris

78%

0%Menys de 18 anys

3%

23%

19%

10%

13%

23%

10%

Empresari

Tècnic

Treballador qualificat

Autònom

Aturat

Estudiant

Jubilat o pensionista



Molt important
87%

Bastant important
13%

RESULTATS DE L’ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Sobre què es participa

En relació al nou POUM, considereu 

que els temes sobre la que hem estat 

treballant en aquesta sessió són 

molt, bastant, poc o gens 

importants?

Abans de la realització de la sessió 

teníeu molt, bastant, poc o cap 

coneixement dels temes tractats?

Molt 
6%

Bastant
69%

Poc
25%



RESULTATS DE L’ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Qui i com es participa

Creieu que els participants de la 

sessió són representatius i 

reflecteixen la diversitat d’interessos, 

situacions i conflictes en relació a la 

qüestió tractada?

Molt 
representatius

3%

Bastant 
representatius

63%

Poc 
representatius

31%

Gens 
representatius

3%

La possibilitat d’expressar les seves 

opinions en aquesta sessió ha estat 

molt, bastant, poc o gens 

satisfactòria?

Molt 
satisfactòria

Bastant 
satisfactòria

Poc 
satisfactòria

Gens 
satisfactòria

Ns/Nc

59%

38%

0% 0%
3%

47%

38%

3%
0%

13%

Opinar

Fer propostes



RESULTATS DE L’ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Qui i com es participa

Considereu que la metodologia de 

participació proposada ha permès un 

grau d’aprofundiment suficient en les 

Molt suficient
9%

Insuficient
25%

grau d’aprofundiment suficient en les 

qüestions de debat tractades en la 

sessió?
Suficient

66%



RESULTATS DE L’ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Valoració del procés de participació
En una escala de 0 a 10, on 0 és “totalment insatisfet” i 10 “totalment satisfet”, valoreu els següents 

aspectes referents al funcionament de la sessió que acabem de portar a terme:

Comprensió dels objectius Interès dels objectius Canals utilitzats per la convocatòria

23%

35%
39%

26%

29%

Nota mitjana: 8,2 Nota mitjana: 8,9 Nota mitjana: 5,7 

NOTA MITJANA:

(Escala del 0 al 10 – Base: 33 casos)

109876543210

13%

23%
19%

6%
3%

0%0%0%0%0%

109876543210

26%

19%
16%

0%0%0%0%0%0%0%

109876543210

0%

16%

3%

10%

16%

3%

10%10%

0%

3%



RESULTATS DE L’ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Valoració del procés de participació
En una escala de 0 a 10, on 0 és “totalment insatisfet” i 10 “totalment satisfet”, valoreu els següents 

aspectes referents al funcionament de la sessió que acabem de portar a terme:

Organització Metodologia de la sessió Documents, presentació i materials

31%
28%

22%

34%

23%

26%

19%

Nota mitjana: 7,9 Nota mitjana: 7,8 Nota mitjana: 7,5 

NOTA MITJANA:

(Escala del 0 al 10 – Base: 33 casos)

109876543210

16%16%

3%
6%

0%0%0%0%0%

109876543210

9%

22%

16%

9%
6%

3%
0%0%0%0%

109876543210

3%

19%

16%

6%

3%

0%

3%

0%0%



RESULTATS DE L’ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Valoració del procés de participació
En una escala de 0 a 10, on 0 és “totalment insatisfet” i 10 “totalment satisfet”, valoreu els següents 

aspectes referents al funcionament de la sessió que acabem de portar a terme:

Lloc físic Horari de realització Grau de compliment de l’horari

22%

16%

25%

19%

28%

22%

31%
28%

Nota mitjana: 6,1 Nota mitjana: 7,5 Nota mitjana: 8,7

NOTA MITJANA:

(Escala del 0 al 10 – Base: 33 casos)

109876543210

3%

6%

13%

16%

6%

3%3%

0%

3%

109876543210

13%

19%

6%6%6%

0%0%0%0%

109876543210

16%16%

3%3%
0%

3%
0%0%0%



RESULTATS DE L’ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Valoració del procés de participació
En una escala de 0 a 10, on 0 és “totalment insatisfet” i 10 “totalment satisfet”, valoreu els següents 

aspectes referents al funcionament de la sessió que acabem de portar a terme:

Durada de la sessió

19%
23%

32%

Nota mitjana: 7,8

NOTA MITJANA:

(Escala del 0 al 10 – Base: 33 casos)

109876543210

13%

19%

6%
3%

0%0%0%0%
3%



RESULTATS DE L’ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Valoració del procés de participació
En termes generals, i en la mateixa escala de 0 a 10, on 0 és “totalment insatisfet” i 10 “totalment satisfet” 

valoreu el procés participatiu que hem realitzat

Valoració global de la sessió

25%

34%

Nota mitjana: 7,4 

NOTA MITJANA:

(Escala del 0 al 10 – Base: 33 casos)

109876543210

0%

25%

22%

6%

9%

3%

0%0%0%0%



RESULTATS DE L’ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA SESSIÓ

Valoració  mitjana del procés de participació (Mitjanes a l’Escala del 0 al 10 - eliminant el Ns / Nc)

8,2

8,9

5,7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comprensió dels objectius

Interès dels objectius

Canals utilitzats per la convocatòria

7,9

7,8

7,5

6,1

7,5

8,7

7,8

7,4

Organització

Metodologia de la sessió

Documents, presentacions i materials

Lloc físic

Horari de realització

Grau de compliment de l'horari de realització

Durada de la sessió

Valoració global



RESULTATS DE L’ENQUESTA DE VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Valoració del procés de participació
El següent llistat recull les millores i suggeriments esmentades de manera espontània pels assistents davant 

la pregunta: ¿Té alguna proposta de millora o suggeriment respecte el procés participatiu?

� Repartir material informatiu: mapa d'usos, mapa urbanístic, per exemple. Explicar alguns conceptes.
� Tenir en compte que la participaició pot anar en augment; cal preveure un lloc més gran.
� Cal "bombardejar" la població per assegurar-se que coneixen el procès participatiu i entenen la seva
importància.
� Més difusió a través de tots els canals possibles. Tant de les convocatòries com de les conclusions.
� Millorar els canals de difusió per a les convocatòries (no vaig saber de la primera).� Millorar els canals de difusió per a les convocatòries (no vaig saber de la primera).
� S'ha de fer més publicitat: heu de ser al mercat, fer xerrades als equipaments, explicar-ho i ocnvidar al butlletí
municipal, promoure-ho a les escoles, ser tema d'opinió pública, etc. Buscar personalitats a Banyoles que en facin
difusió.
� Breu expliació didàctica sobre el que inclou el POUM per facilitar un mateix punt de partida per a tothom.
� Caldria crear mecanismes per tal de poder concretar més.
� Faltaria un fòrum ciutadà real (no limitat).
� Fer un procès participatiu íntegre i no una etiqueta política de participació.
� La sessió ha estat correcta i ben desenvolupada. Ara bé, com a procès participatiu és escàs i no és representatiu
de la ciutadania banyolina.
� Caldria fer una introdució expliactòria sobre els termes legals que influeixen, estan en la base del que s'ha
parlat.
� Fer una millor difusió. Proposar objectius menys genèrics.



ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ:

poumbanyoles@lavola.com

http://poum.banyoles.cat

PROPERES SESSIONS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

Dissabte 20 d’abril de 2013 (10h): Model urbà i mobilitat


