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Acta del Consell Municipal de Medi Ambient – 3_2014 

Dijous 27 de novembre del 2014 

 

Assistents: 

Gloria Garcia, Regidora de Serveis Viaris i Mobilitat 

Manel Claver, Regidor Grup Municipal IC-V 

Nuria Gonzalvo, APMA /camí Sant Gervasi 

Rita Hartoma, APMA /camí Sant Gervasi 

L.Santiago Sànchez, Col.legi d’Enginyers 

Jaume Marse , APMA 

Rafel Florenciano, Node Garraf 

Ton Dalmau, ECOL3VNG 

Carme Dastis, ECOL3VNG 

Josep LL.Martinez, AAVV Sant Joan 

Andrés Cea, AAVV Sant Joan 

Enric Garriga, Medi Ambient, Aj.Vilanova 

Gemma Roset, Medi Ambient, Aj.Vilanova 

Carme Moreno, Medi Ambient, Aj.Vilanova 

 

 

1.- La regidora Gloria garcia, dona la benvinguda als assistents i disculpa 

l’absència de la regidora de medi ambient Blanca Albà. 

 

2.-Enric Garriga, Cap de Servei de Medi Ambient obre la reunió 

comentant que el Consell ha de servir per a recollir propostes i fer 

reflexions de futur. Hem de debatre i treballar per a la ciutat què ens 

agradaria tenir en el futur i hem de ser capaços de qüestionar-nos la 

nostra capacitat de ser autosuficients com a ciutat.  

 

Comenta que el treball que presentem en aquest Consell es una petita 

radiografia de diferents aspectes de la ciutat, que ens mostren on som. 

Hem recavat dades sobre diferents àmbits, per tal de tenir una primera 

radiografia de la situació actual. A partir d’aquestes dades treballarem els 

diferents sectors per tal de preveure les situacions futures. 
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El Consell Municipal de Medi Ambient, ha d’esdevenir un espai de reflexió 

i debat sobre el model de ciutat què volem. I en funció d’aquest model 

incidir en el planejament, incorporant  criteris i punts de vista provinents 

del ,Decreixement, la Transició o la Resiliència. 

 

Plantegem el debat sobre el model de ciutat autosuficient, es a dir en 

equilibri  entre els recursos i els residus;  entre producció i consum; 

sempre pensant en les persones; es a dir un model de ciutat sostenible 

(Ecològica, Econòmica i  Socialment). 

 

Seguidament fem una presentació amb els principals paràmetres de 

població; Consum energètic ;  habitatge; mobilitat; energies renovables a 

la ciutat; i el nou model d’economia col·laborativa a impulsar. 

 

3.- Rafel Florenciano, Director de Node Garraf, presenta el projecte en el 

qual estan treballant sobre l’utilització de la biomassa, com a energia 

alternativa. 

Algunes dades a destacar: 

• La biomassa forestal com una oportunitat per dinamitzar el sector, 

promoure la gestió forestal , crear noves empreses i generar 

ocupació. 

• La biomassa com un dels eixos estratègics per tal d’arribar al triple 

objectiu del 20-20-20, on es vol que el 16,6% del total de l’energia 

renovable sigui procedent de la biomassa agrícola i forestal a l’any 

2020. 
• Superfície forestal Garraf: 12.012 ha. (Boscos: 3.850 ha, 

Altres:8.162 ha) 
• S’ha constituït una associació de propietaris forestals (1700 Ha, 

de les 12.000 Ha, que hi han a la comarca del Garraf. 
• En aquests moments s’està treballant la fase d’elaboració del Pla 

Tècnic, amb els propietaris forestals. 
• Costos de fer el canvi de gas a biomassa:  

o Caldera: entre 1500 i 3000 euros. 
o Biomassa: 6000-7000 euros. 
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4.- Ton Dalmau, president d’ECol3VNG fa una exposició del model  
  d’economia no competitiva al Garraf i de la seva moneda, la turuta. 

 
Algunes dades a destacar: 
 

• Es generen turutes fent treball voluntari en projectes aprovats per 
l’associació. 

• Les turutes “dormides” en el saldo es poden posar ( i recuperar 
quan es necessitin),en el Fons Cooperatiu i serveixen per a finançar 
nous projectes. 

• Indicadors: 
 

o Màxim acordat per a cada soci: 300 turutes. 
o Socis/es: 134 
o Disponible en Fons Cooperatiu:10055 turutes 

• Ens cal transitar i canviar de model, avançar vers la sobirania 
alimentària, energètica, econòmica, (dels pobles, ciutats, regions...) 

 
  Enric Garriga comenta que l’ajuntament de Vilanova forma part  
  d’aquest projecte, com a soci. Es va signar un Conveni amb   
  l’associació  per a col·laborar  en tres projectes:Sumem energies;   
  Horts socials i Mercat de segona ma. 

 
 
 

Precs i preguntes 
 
Manel Claver fa referència a la ciutat de Vitòria, com a ciutat de referència, 
a la qual li van donar un premi com a ciutat en transició. 
Carme Dastis intervé per aclarir el concepte “transició”, el qual el 
concedeix la ciutadania. Vitòria va rebre el premi a la ciutat verda. Son 
conceptes diferents. A Vitòria tot el transport es verd, per exemple. 
Ens convida als assistents a participar de la trobada a Vilanova, de ciutats 
en transició, aquest cap de setmana. 
 
Enric garriga apunta que hem de treballar les 3 E: Economia, Ecologia i 
Equitat. 
 
Des del Consell s’han de suggerir propostes al Ple, en aquest sentit. 
 
Rafel Florenciano intervé indicant que a l’ajuntament hi ha alguna 
experiència  de territori responsable en l’àmbit de turisme. 
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També hi ha els pactes dels alcaldes, que molts pocs estan complint. Si 
fóssim capaços per aconseguir una acreditació (horts, economia social, 
etc..), per aconseguir uns objectius conjunts en aquest sentit seria 
magnífic. 
 
Enric Garriga diu que en l’anterior Consell ja ho vam fer, focalitzant-lo en el 
planejament de la ciutat. Hauríem de concretar 2 ó 3 accions concretes i 
treballar en aquest sentit. 
 
Jaume Marsé troba a faltar dades futures. Hem de planificar un estadi de 
no creixement i veure com hem de treballar. S’ha de recuperar l’agricultura 
què teníem: espais naturals, urbans... Pla de gestió del territori (animals, 
plantes, etc.) 
Hem de pensar en una aposta de futur de com gestionar la ciutat. Falta 
una visió global del territori. 
 
Enric Garriga proposa al proper Consell parlar sobre els horts. 
R. Florenciano diu que hi ha una xarxa d’agricultors que també es poden 
convidar. 
 
T. Dalmau informa sobre un curs d’agricultura regenerativa que comença el 
cap de setmana. 
 
Gemma Roset informa que ja es va fer una trobada d’horts. Es podria 
recuperar l’assistència d’aquests productors agrícoles. 
 
Es fan diferents intervencions en aquest sentit i es va concloure la reunió 
amb el compromís d’agafar 2 ó 3 àmbits per començar a formar grups de 
treball.  
 
Enric Garriga indica que recollirem tots els comentaris i farem una proposta 
a finals de gener. 

 
 

 

 

 


