Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès

Pla de Comunicació i Participació
Memòria

1. Introducció
En aquest document s’exposa el plantejament de la participació ciutadana en el procés
d’Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès i els seus resultats. En un primer apartat trobareu
quins són els objectius que ha perseguit i persegueix el Pla de Comunicació i Participació de
l’Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès. En base a aquests objectius s’exposa el
plantejament metodològic que s’ha seguit amb una explicació de cada una de les eines de
participació utilitzades.

També trobareu en aquest document la justificació de la utilització de cada una d’aquestes
eines en funció de la conjuntura socio-política, del plantejament procedimental per a la seva
aplicació així com una explicació dels resultats obtinguts, assistència i de com aquests han
estat integrats en el procés general.

2. Objectius
L’objectiu general del Pla de Comunicació i Participació en el marc dels treballs d’Agenda 21
Local a Banyeres del Penedès ha estat el d’integrar els coneixements, percepcions i propostes
que la població i els agents socio-econòmics implicats tenen sobre el desenvolupament del
municipi. Aquest punt es basa en què qualsevol proposta de sostenibilitat per a un territori ha
de passar per la sostenibilitat de cada un dels àmbits que conformen aquest territori: la societat,
l’economia i l’ecologia.

Aquest document, en el marc dels treballs d’avaluació de l’estat del desenvolupament i del
medi ambient a Banyeres del Penedès, referint-nos als documents de l’Auditoria
Socioambiental (Memòria descriptiva i Diagnosi), vol aportar i desenvolupar aquells
mecanismes que han permès integrar en una proposta de planejament estratègic com és
l’Agenda 21, coneixements, percepcions i propostes de la població de Banyeres del Penedès,
procés de participació que dóna legitimitat social als resultats obtinguts.

Per tant, la principal finalitat del Pla de Comunicació i Participació no ha estat la de buscar
l’opinió i els criteris de sostenibilitat socialment més acceptats i representatius, sinó la de trobar
una diversitat de coneixements, percepcions, valoracions i propostes, totes elles igualment
legítimes.

Això ha estat possible amb el desenvolupament d’una estratègia de participació qualitativa.
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Els objectius específics del Pla de Comunicació i Participació han estat:
-

Conèixer la percepció i les inquietuds de la ciutadania de Banyeres del Penedès.

-

Promoure la implicació dels agents econòmics i socials en el desenvolupament
d’estratègies de sostenibilitat local.

-

Suscitar propostes i idees de la ciutadania per tal de confeccionar col·lectivament un
compromís de sostenibilitat consensuat, exemplaritzat en la fase documental de
l’Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès.

-

Aconseguir que els ciutadans i ciutadanes de Banyeres del Penedès se sentin
copartíceps dels objectius de la sostenibilitat, tant pel que fa adoptar-ne la filosofia com
a integrar-la en la seva vida quotidiana.

3. Metodologia

La participació parla d’actors i de relacions entre els actors: administració, associacions,
agrupacions, ciutadans, entre d’altres. Per tant, la participació implica la transformació de les
relacions existents per construir xarxes locals més ciutadanistes amb línies horitzontals de
relació.

L’equip de treball que ha realitzat els treballs de participació i comunicació està composat pels
professionals següents:

-

Eduardo Soler García de Oteyza, enginyer agrònom amb experiència en direcció
d’altres agendes 21 locals. Com a director del procés d’Agenda 21 Local de Banyeres
realitzarà la coordinació del procés.

-

Aida Garcia Secall, ambientòloga especialitzada en educació ambiental i participació
ciutadana, que dissenyarà els processos i executarà els tallers.

-

Sergi Nogués Mont, ambientòleg amb experiència en direcció d’altres agendes 21
locals, donant suport a la realització de tallers.

-

Montse Torrents, dissenyadora, suport en tasques de disseny de materials gràfics

-

Guillermo Soler García de Oteyza, periodista i antropòleg, relació amb els mitjans de
comunicació.
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3.1. Fases i continguts del procés de comunicació i participació.

Figura nº1. Relació entre les fases del procés de comunicació, participació i tècnic

PROCÉS DE COMUNICACIÓ

DISSENY LOGO
Juliol 2006

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

PROCÉS TÈCNIC

CONSELL DE
SOSTENIBILITAT

TARGETA A21
Juliol 2006
FORMACIÓ TÈCNICS I
POLÍTICS
Juliol 2006
PRESENTACIÓ A21
Setembre 2006
RODA DE PREMSA
Setembre 2006

ADREÇA DE CORREU
ELECTRÒNIC
ENTREVISTES A
PERSONATGES CLAU
TALLER DE
PARTICIPACIÓ: VISIONS
DE FUTUR

ARTICLE BUTLLETÍ

Setembre 2006

EXPOSICIÓ A21

CONSELL DE
SOSTENIBILITAT

EXPOSICIÓ A LA WEB
DE L’AJUNTAMENT

CORREU ELECTRÒNIC

BUTLLETA
INSCRIPCIÓ TALLER

TALLER DE LA
DIAGNOSI
Novembre 2006

DIAGNOSI INICIAL
Setembre 2006

DIAGNOSI
DEFINITIVA
Desembre 2006

BUTLLETA
INSCRIPCIÓ TALLER

CONSELL DE
SOSTENIBILITAT

PLA D’ACCIÓ
PROVISIONAL

CORREU ELECTRÒNIC

TALLER DE
PARTICIPACIÓ
Abril 2007
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Tot seguit es detallen les accions del Pla de Comunicació i de Participació Ciutadana.

3.1.1. Obertura del procés d’Agenda 21

Aquesta fase del Procés de Comunicació i Participació correspon a l’elaboració de la Memòria
per part de l’equip tècnic de l’Agenda 21 de Banyeres del Penedès. En primer lloc ha estat
indispensable comunicar i informar sobre el procés. Ens referim al doble procés de difondre el
procés d’Agenda 21 local i el Procés de Participació d’aquesta Agenda 21. Tots els actors han
d’estar informats i conèixer tant el procés d’Agenda 21 com les possibilitats de participació que
es contemplen.

Mitjançant diversos instruments s’han comunicat els següents aspectes:


Què és agenda 21 i quins objectius té.



Quines fases té i quins continguts.



Invitar a la participació.



Per què és important participar-hi.



Com es pot participar.

a) Disseny del logotip de l’Agenda 21 de Banyeres del Penedès
En primer lloc s’ha dissenyat la imatge corporativa del procés. Els ciutadans i les ciutadanes de
Banyeres han de poder identificar el procés mitjançant una icona senzilla. Des de Limonium
S.C.P. s’han plantejat diverses opcions; finalment des de l’Ajuntament i la Diputació de
Tarragona s’ha determinat que la icona ha de ser senzilla i clara i amb el color verd present, ja
que els temes mediambientals del municipi s’associen al color verd, també present a l’escut
municipal.

Figura nº2. Logotip utilitzat a Banyeres del Penedès per identificar el procés d’Agenda 21
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b) Targeta de l’Agenda 21 de Banyeres del Penedès
S’ha dissenyat una targeta informativa del procés d’Agenda 21 i de participació ciutadana. En
una cara la informació s’ha editat en català i l’altre cara s’ha editat en castellà. Aquesta targeta
ha arribat a totes les llars de Banyeres del Penedès mitjançant el Butlletí Municipal núm. 18.
Figura nº3. Targeta de l’Agenda 21 de Banyeres del Penedès
L’Agenda 21, nascuda a la Cimera Mundial de
la ONU de Rio de Janeiro (1992), recull
accions per assolir el desenvolupament
sostenible en el segle XXI

El desenvolupament sostenible és aquell que
cobreix les necessitats del present sense
comprometre la capacitat de les generacions
futures per satisfer les seves

Els ciutadans i ciutadanes de Banyeres sou imprescindibles per
construir aquest procés. Sou necessaris per avançar cap a la
justícia social, l’economia sostenible i la sostenibilitat ambiental

L’Agenda 21 de Banyeres del Penedès ha de tenir en compte totes
les vostres opinions, només així serà una veritable Agenda 21

Digues la teva, participa!

Quines fases té l’A21 de Banyeres?


Auditoria socioambiental: memòria descriptiva + diagnosi sociambiental. Es
determinaran els punts forts, els punts febles, les amenaces i les oportunitats
existents al municipi



Pla d’acció cap a la sostenibilitat: a partir de l’auditoria socioambiental es
dissenyaran accions dirigides al medi, a la societat i a l’economia per avançar cap a la
sostenibilitat

Com s’hi pot participar?



On-line, a través de adreça electrònica A21Banyeres@terra.es
Presencial, a través dels tallers de participació on es debatran els diferents documents

del procés d’Agenda 21

Presentació i Taller de visions de futur
dia 12 de setembre de 2006
de 7 a 9 del vespre

5

______________
Limonium S.C.P.

Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès

Pla de Comunicació i Participació
Memòria

c) Formació a tècnics i polítics
En primer lloc, s’ha determinat que els primers actors que han d’estar informats del procés són
els polítics i els tècnics de l’Ajuntament. Per tant, la primera acció d’aquest pla de comunicació
ha estat realitzar una sessió d’informació per tècnics i una altra per polítics.

Aquestes sessions s’han realitzat el dimarts 19 de juliol.

La sessió destinada al personal ha començat a les dues de la tarda i hi ha assistit un total de 6
persones. Aquest personal és l’encarregat d’atendre els ciutadans i les ciutadanes, per tant
s’ha cregut indispensable que coneguessin els orígens, el procés d’Agenda 21 i el calendari
pensat per l’Agenda 21 del seu municipi. Durant la sessió s’ha lliurat una còpia de la
presentació per ser distribuïda als tècnics que, per qüestió d’horaris, no han pogut assistir a la
sessió.

La sessió dirigida als polítics locals ha tingut lloc a les vuit del vespre a la Biblioteca del Centre
Cívic i hi ha assistit 5 regidors, tres d’ells del govern i un parell de l’oposició. La resta de
regidors ha excusat la seva assistència. S’ha distribuït una còpia de la presentació per poder
traspassar la informació als polítics que no han pogut assistir a la sessió. Tots els regidors
s’han mostrat receptius i han pogut aclarir els dubtes que els anaven sorgint del procés.

La valoració d’aquestes sessions és positiva ja que l’objectiu d’informar sobre el procés a
tècnics i polítics de l’Ajuntament considerem que s’ha complert.
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Figura nº4. Material explicatiu del concepte d’Agenda 21 Local
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d) Roda de premsa
El dimarts dia 5 de setembre de 2006 ha tingut lloc, al Centre Cívic de Banyeres del Penedès,
la roda de premsa de presentació del procés d’Agenda 21. L’Alcalde del municipi i el director de
l’Agenda 21 s’han encarregat de descriure els objectius que es persegueixen en aquest procés
i els continguts que s’inclouran. A continuació es reprodueix la nota de premsa repartida als
mitjans de comunicació.

BANYERES DEL PENEDÈS INICIA EL PROCÉS DE DISSENY DE L’AGENDA 21

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha engegat el procés de definició de l’Agenda 21 del
municipi, una guia que servirà per a definir les estratègies de futur amb el desenvolupament
sostenible com a objectiu principal, tant a nivell econòmic i social com mediambiental. Els
treballs de l’Agenda 21 estan previstos fins al febrer de l’any vinent. Val a dir que en
l’elaboració de l’Agenda 21 s’atorga una importància fonamental a la participació ciutadana, per
tal que tothom pugui opinar-hi, i és la participació precisament l’aspecte clau que diferencia
l’Agenda 21 de processos tècnics-experts com les auditories.

En aquest sentit, la presentació del procés d’Agenda 21 a tots els banyerencs i banyerenques
es realitzarà el proper dimarts 12 de setembre a les 19.00 hores del vespre al Centre Cívic de
Banyeres.

A banda d’altres iniciatives (com ara una adreça de correu electrònic

a21banyeres@terra.es), s’han dissenyat dues maneres de vehicular la participació ciutadana:
mitjançant la creació del Consell de Sostenibilitat i amb la realització de tallers de participació
ciutadana, el primer de les quals tindrà lloc el mateix dimarts dia 12 de setembre a les 19.30
hores del vespre, just després de la presentació, al Centre Cívic de Banyeres, i al qual estan
convidats tots els banyerencs i banyerenques.

El projecte d’elaboració de l’Agenda 21 està finançat per la Diputació de Tarragona i per
l’Ajuntament de Banyeres. El concepte d’Agenda 21 neix a la Cimera de la Terra de Rio de
Janeiro, organitzada per l’ONU l’any 1992, en la qual es va arribar a l’acord que el camí per a la
sostenibilitat passava per l’elaboració d’aquestes agendes, i que el marc de treball idoni era el
local, per ser el més pròxim als ciutadans. L’Agenda 21 contempla l’elaboració, en primer lloc,
d’una Auditoria Sòcio-ambiental, en la què es fa una anàlisi exhaustiva de la realitat del
municipi, incorporant-hi també una Diagnosi Sòcio-ambiental que assenyala els punts forts i els
punts dèbils de la mateixa. Aquest treball de professionals especialistes es combina amb la
participació ciutadana per donar lloc, finalment, a un Pla d’Acció per a la Sostenibilitat.

L’Agenda 21 és una eina fonamental per a poblacions com Banyeres del Penedès. El
desenvolupament sostenible busca compatibilitzar el creixement econòmic –que fins fa uns
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anys semblava que es podia donar a qualsevol preu- amb una qualitat ambiental i de vida
suficient per a la població. El desenvolupament sostenible també es refereix a la conservació
d’aquells trets culturals distintius del municipi i de la seva identitat local.

e) Article al Butlletí Municipal
Al Butlletí Municipal s’hi ha inclòs un full volant amb un article de presentació del procés
d’Agenda 21 de Banyeres del Penedès. L’article diu així:

L’AGENDA 21 LOCAL: UN PROCÉS PER A UNA BANYERES SOSTENIBLE

Què passa a Banyeres? Per què ens cal aquest procés?
A Banyeres del Penedès ens trobem, actualment, en un moment important de la nostra història:
en el nostre futur immediat s'obre una cruïlla on els ciutadans podem optar a decidir el model
de desenvolupament que desitgem.
Som al bell mig d’una comarca, el Baix Penedès, que es troba en un nus de comunicacions
clau per a Catalunya i que està vivint un gran creixement urbanístic i de població. Aquest fet
ens demana que ens preparem davant d’aquestes tendències i que ens planifiquem per tal
d’avançar cap al municipi que volem d’una manera pautada i desitjada.
Molts municipis del Camp de Tarragona i de la Costa Daurada han viscut aquestes
transformacions durant les darreres dècades, a causa del turisme, del creixement de població,
de la indústria, de les infraestructures... Però la manca de planificació i la baixa sensibilització
ambiental els ha comportat també molts problemes socials i ambientals.
En canvi, a Banyeres, tot i els canvis experimentats durant aquest temps, encara som a temps
per decidir com volem que sigui el nostre municipi. A Banyeres volem créixer d’una manera
ordenada i responsable amb el medi ambient i que pugui satisfer els que hi vivim.
I com fem Banyeres sostenible i on ens sentim ben orgullosos de viure-hi?
Com que volem decidir què volem i com ho volem pel nostre municipi, hem començat dos plans
fonamentals: d’una banda, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el qual definirà cap on ha
d’anar el nostre municipi urbanísticament; i de l’altra, el procés d’Agenda 21 Local, que defineix
els eixos per avançar, amb la participació ciutadana, cap a un model futur de municipi amb
qualitat de vida per als seus habitants i més sostenible, respectuós amb el medi ambient.

I què és la sostenibilitat i l’Agenda 21?
De fet, què entenem com a sostenibilitat? podem entendre-la com la millora de la qualitat de
vida, amb un desenvolupament econòmic equilibrat i respectuós amb el medi ambient, que
preservi també el paisatge i la identitat.
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L’Agenda 21 és un procés que sorgeix a la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro, auspiciada
per l’ONU l’any 1992, on moltíssims mandataris de tot el món van definir que el camí de la
sostenibilitat havia de passar per l’elaboració d’aquestes Agendes i que el marc més idoni per
aquest treball era l’escala local, la més propera als ciutadans. La cimera de la Terra de
Johannesburg de l’estiu de 2002 va refermar la validesa d’aquest procés
L’Agenda 21 Local és un procés que consisteix bàsicament en tres fases: una diagnosi, un pla
per passar a l’acció i un programa de seguiment, tot fomentant la participació ciutadana durant
totes les etapes.
Així doncs, inicialment, a fer una anàlisi ambiental i socioeconòmica del municipi (auditoria
socioambiental) per tal de definir aquells aspectes de Banyeres que cal potenciar i aquells que
cal millorar. Posteriorment, entre l’equip tècnic redactor i els ciutadans, es decideixen els eixos
bàsics del municipi present i futur que volem i s’elabora el pla que dirà concretament com ferho possible (el Pla d’acció Local cap a la sostenibilitat) i finalment s’estableixen uns
mecanismes de seguiment i avaluació.
Durant aquestes tres etapes, la participació ciutadana és fonamental. Volem comptar amb
vosaltres, que els veïns i veïnes de Banyeres digueu la vostra en el model de municipi que,
entre tots, desitgem per tal de definir els eixos bàsics i les accions que ens cal dur a terme.

I qui ho fa? I com s’hi pot participar?
La Diputació de Tarragona té un programa d’ajuts perquè els municipis puguin elaborar les
seves Agendes 21 Locals. Banyeres s’hi ha acollit i el procés d’Agenda 21 es cofinançarà entre
l’Ajuntament de Banyeres i la Diputació, la qual ha contractat a una empresa per a fer els
treballs i dinamitzar la participació, sempre sota la supervisió de la Diputació.
Es preveu que la feina durarà uns nou mesos i ja el proper trimestre, a partir del mes de
setembre, els ciutadans tindreu moltes i diverses oportunitats de participar en el procés de
l’Agenda 21 Local i de manifestar les vostres inquietuds, les vostres queixes, les vostres
esperances.
Les vostres aportacions i participació són fonamentals, ja que l’Agenda 21 Local no ha de ser
només un treball tècnic, sinó que realment ha de recollir la voluntat dels ciutadans per tal que
avancem cap al municipi que tots volem. Així doncs, us animem i us convidem ja a participar en
totes aquelles oportunitats que des del mes de setembre tindreu a l’abast.
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f) Adreça de correu electrònic
Durant tot el procés la ciutadania s’ha pogut comunicar amb l’equip auditor mitjançant diversos
canals

de

comunicació.

S’ha

habilitat

la

següent

adreça

de

correu

electrònic:

A21Banyeres@terra.es per poder rebre suggeriments. Aquest canal ha estat molt poc utilitzat.

g) Presentació i Taller de Visions de Futur
La Comissió de Seguiment va determinar que la realització d’aquestes dues accions seria
conjunta, el dia 12 de setembre, al Centre Cívic. La difusió s’ha fet mitjançant les targetes
repartides a les llars del municipi. En aquesta presentació pública s’ha explicat què és l’Agenda
21 de Banyeres i com s’hi pot intervenir utilitzant la mateixa presentació que s’ha utilitzat amb
els tècnics i els polítics.
El taller de participació, adreçat a tots els actors del municipi, ha pretès dissenyar un escenari
de futur per Banyeres del Penedès. La tècnica aplicada pretén elaborar un diagnòstic de la
situació present a partir d’una projecció futura en negatiu i en positiu.
El desenvolupament del taller ha estat el següent:

DURADA DE LA SESSIÓ (1 hora i 30 minuts)
Està previst que la presentació de l’Agenda 21 sigui de 19:00 a 19:30 i de 19:30 a 21:00 es
dugui a terme el taller de presentació. Tot seguit hi haurà un refrigeri pels participants.

PRESENTACIÓ (30 min)
presentació per part del polític: Diputació de Tarragona i Alcalde (15 min)
presentació del procés d’Agenda 21 (15 min)

OBJECTIU
Detectar les percepcions que té la gent de Banyeres del seu municipi imaginant com serà el
municipi d’aquí 5 i 25 anys.
Aquestes percepcions s’incorporaran a la memòria, i a partir del treball tècnic es determinaran
els punts forts, els dèbils, les oportunitats i les amenaces que existeixen al municipi.

EXPLICACIÓ DEL TALLER (20 min)
Es tracta d’imaginar-se com serà Banyeres del Penedès d’aquí a 5 anys si tot va molt i molt bé,
com ells voldrien.

I per altra banda, es tracta d’imaginar-se com serà Banyeres del Penedès d’aquí a 5 anys si tot
va molt i molt malament, al contrari de que ells voldrien.
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Fer el mateix per un període de temps de 25 anys, per tant, s’han d’imaginar com serà
Banyeres d’aquí a 25 anys si tot va molt i molt bé, com ells voldrien; i com serà Banyeres
d’aquí a 25 anys si tot va molt i molt malament, al contrari del que ells voldrien.

a) distribució en grups de 6 a 8 components
Per fer aquest viatge al futur els participants es distribuiran en grups de 6 a 8 participants.
Abans d’entrar a la sala els participants s’hauran d’inscriure al taller. Dues persones
s’encarregaran de fer aquesta inscripció, demanant nom i cognom als participants, edat, perfil
laboral i si pertany a alguna associació del municipi. Mentre es porti a terme la presentació es
distribuirà els participants en grups. Una vegada acabi la presentació i s’expliqui la dinàmica de
funcionament del taller, els participants es dirigiran als dos punts indicats pel moderador/a per
poder veure en una llista de quin grup formen part. Els grups es distribuiran per l’espai, segons
el cartell que es situarà a cada taula. En aquest espai hi trobaran un parell de bolígrafs i el
quadre on han d’apuntar les visions grupals.

b) omplir el quadre de visions de futur (30 min)
Cada grup ha d’imaginar-se deu situacions positives i deu situacions negatives per cada
període de temps. Han d’omplir els dos quadres que trobaran damunt de la taula on estaran
situats.

A tenir en compte per omplir els quadres:
- No s’han de prioritzar les situacions, és tant important la primera situació com la situació
número 10.
- Els membres del grup ha d’estar d’acord amb les situacions, han de ser conscients que les 10
visions, tan positives com negatives, representen la visió del conjunt del grup. Es tracta de
consensuar 10 visions. Per tant, pot ser que un membre del grup no estigui del tot d’acord amb
una de les situacions però ha de vetllar pel pensament col·lectiu.

Els dinamitzadors

s’encarregaran d’orientar els participants.

c) escollir un portaveu per exposar les visions en el plenari (40 min)
El grup ha d’escollir un portaveu que s’encarregarà d’explicar les visions de futur als altres
grups. Un dinamitzador s’encarregarà d’introduir aquestes visions en un document informàtic
que serà projectat perquè tots els participants el puguin visualitzar. Quan tots els portaveus
hagin exposat les visions del grups s’obrirà un espai de debat de les diverses visions.

d) donar les gràcies als participants i emplaçar-los a participar al següent taller de
participació.
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Les inscripcions al Taller de Visions de Futur han estat les següents:
NOM I
COGNOMS
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

Josep Anton
Figueras
Jordi Girona
Segarra
Josep Inglada
Torrents
Lluís Inglada
Jener
Manuel
Sarmiento Caña
Joana Fernández
Coll
Francesc
Guasch
Gonzalez
Núria Figueres
Toset
Joan Coll Molear
Salvador Solé
Alegret
Lluís Fabregat
Escribà
Roser Ribas
Mitjans
Joan Figueres
Toset
Josep Mª Acosta
Elisabet Figueras
Toset
Ricard Sanchez
Conxita Ribosa
Josep Ràfols
Vilanova
Rosor Heredero
Brufan
Josep Figueres
Jener
Daniel Calvo
Elisabet
Bermuda
Carbonell
Mª Rosa
Sanahuya Pedró
Miguel A. Ejido
de Dios
Ramon Vaquer
Navarro
Alma Cea

EDAT

SEXE

45

H

PROFESSIÓ –
PERFIL
PROFESSIONAL
Comercial

49

H

Administratiu

No

Els Boscos

36

H

Peagista d’autopista

No

Nucli

56

H

Enginyer industrial

No

Nucli

55

H

Empleat

No

Nucli

49

D

Restauradora

No

49

H

Tèxtil

Cobit

Masies de Sant
Miquel
Masies de Sant
Miquel

53

D

Administrativa

61

H

70

H

Comptable
administratiu
Jubilat

Regidora de
l’Ajuntament
Diverses

51

H

Assegurances

39

D

Educadora Social

58

D

Administratiu

Coral

Nucli

41
43

H
D

Transportista
Adminstratiu

Diverses
Diverses

Nucli
Nucli

42
49

H
D

Esbart

Saifores
Nucli

46

H

Arquitecte
Administrativa
Regidora
Comptable

Societat Nova

Nucli

53

D

Mestressa de casa

48

H

32
32

H
D

Enginyer tècnic
Industrial
Química
Mestressa de casa

57

D

Mestressa de casa

37

H

Carretiller

61

H

Catedràtic universitat

30

D

Treballadora Social
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ASSOCIACIÓ
NUCLI DE
(en el cas de
POBLACIÓ
pertànyer a alguna)
Societat Nova
Nucli

Regidor de
l’Ajuntament
Diverses

Nucli
Casa Roja
El Priorat
Nucli
El Priorat

Nucli
Diverses

Nucli

Plataforma CIM

Nucli
El Priorat

Lliga contra el
càncer

Nucli
Nucli

Associació de
veïns
Col·lectiu de dones
El Farcell

Els Boscos
Nucli
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Les següents persones han assistit a la presentació però no al taller:
Encarnación Ruiz Garcia
Joan Ferrer Carbó
Javier Sermiento Ruiz
Sayoa Garcia
Pilar Barrera
Alicia Hernandez
Miriam Sanahuja Pie
Lluís Gimeno Fernandez

49
54
23
24
50
49
33
61

D
H
H
D
D
D
D
H

Mestressa de casa
Construcció
Construcció
Mecànica
Mestressa de casa
Mestressa de casa
Enòloga
Tècnic de manteniment

Nucli
Nucli
Nucli
Nucli
Nucli
Nucli
Nucli
Nucli

Foto nº1. Inscripcions taller de visions de futur

La presentació ha tingut una durada de 20 minuts seguits d’un torn obert de paraules. Aquest
espai ha estat utilitzat pels assistents per aclarir dubtes del procés. Com a més importants,
destacar que una participant ha demanat a l’Alcalde el grau de compromís del consistori pel
que fa als resultats que esdevinguin del procés, l’Alcalde ha expressat el compromís del
consistori en el procés i per tant, en el resultats. També s’ha preguntat per la relació entre el
POUM de Banyeres i el procés d’Agenda 21. Des de l’equip tècnic s’ha explicat que es
relacionaran els dos processos mitjançant la diagnosi inicial de l’Agenda 21 que estarà
enllestida a finals de setembre. Per tant, es podran incorporar les conclusions abans de
l’aprovació provisional del POUM.
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Foto nº2 i nº3. Presentació Agenda 21 per part de l’Alcalde, na Núria Rovira per part de la
Diputació de Tarragona i en Sergi Nogués per part de l’equip redactor

Tot seguit s’ha explicat que es duria a terme el primer taller de participació, el Taller de Visions
de Futur. La inscripció a aquest taller de participació s’ha fet just abans de començar la
presentació, quan els assistents han anat arribat al Centre Cívic. S’han inscrit 34 persones,
alguns d’aquests s’han mostrat reticents a inscriure’s al Taller abans de conèixer els continguts
de l’Agenda 21. Una desena d’assistents ha demanat inscriure’s al Taller una vegada
finalitzada la presentació, i així poder valorar si volien o no participar en el procés. Per tant, a la
presentació han assistit una cinquantena d’habitants de Banyeres del Penedès.

Una vegada explicada la dinàmica de funcionament del Taller de Visions de Futur s’ha instat
als inscrits al Taller de Visions de Futur a formar els grups que prèviament s’han elaborat per
l’equip tècnic de Limonium. Per distribuir els inscrits en grups s’han intentat crear grups
heterogenis, tant pel que fa l’edat, com pel que fa al sexe, professió i el nucli de residència.

Grup 1
Encarnación Ruiz
Jordi Girona
Conxita Ribosa
Ramon Vaquer
Alicia Hernández
Sayoa Garcia
Joan Figueras
Grup 2
Josep Inglada
Manuel sarniento
Joan Ferrer
Roser Ribas
Pilar Barrera
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Alma Cea
Grup 3
Núria Figueras
Javier Sarniento
Joana Fernández
Francesc Guasch
Miguel a Ejido
Joseph Figueres
Elisabet Beumada
Grup 4
Rosor Heredero
Ricard Sánchez
Salvador Solé
Lluis Fabregat
Elisabet Figueras
Mª Rosa Sanahuya
Grup 5
Josep Mª Acosta
Josep Rafols
Lluís Inglada
Joan Coll
Joan Figueras
Miriam Sanahuja
Daniel Calvó

En aquest moment, alguns assistents a la presentació i que prèviament s’havien inscrit al
Taller, no han volgut participar al Taller i han abandonat el Centre Cívic. Els dinamitzadors han
comptabilitzat vuit baixes d’inscripció.

Els participants s’han distribuït segons els grups predeterminats, tot i que en algun cas hi ha
hagut canvis per disconformitat amb els companys de grup, abans de començar el Taller.

Mitjançant les inscripcions s’han comptabilitzat 26 participants distribuïts en 5 grups. Mentre
s’ha desenvolupat el treball en grup hi ha hagut algunes incorporacions de persones que no
han assistit a la presentació i que tampoc s’han inscrit al Taller.

De les persones inscrites, setze són homes i deu són dones. Pel que fa al nucli de residència,
disset persones han manifestat viure al nucli de Banyeres, tres persones s’han desplaçat al
Centre Cívic des del Priorat de Banyeres, dues des dels Boscos, dues des de les Masies de
Sant Miquel, una persona de Saifores i una altra de la Casa Roja. D’aquests persones, tretze
d’elles manifesten pertànyer a alguna associació, cinc d’aquestes diuen pertànyer a vàries.
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Pel que fa a les edats dels participants, més de la meitat tenen entre 30 i 50 anys. Majors de
cinquanta anys trobem 10 participants, tres d’aquests de més de 60 anys. Cal destacar que no
hi ha cap participant de menys de trenta anys. Aquest fet s’haurà de tenir en compte en
l’organització de tallers, posteriorment, per poder introduir alguna dinàmica per mobilitzar
aquests joves de Banyeres.

Foto nº4 i nº5. Treball en grup en el Taller de Visions de Futur

Després de fer el treball per grups, tots els participants s’han reunit a la Biblioteca per exposar
les seves visions de futur.

Per començar, s’ha de dir que als grups els ha estat més fàcil omplir els quadres de visions
negatives que els quadres de visions positives. També, els ha estat més fàcil imaginar-se el
municipi a 5 anys vista que a 25 anys vista. S’ha de tenir en compte la predisposició dels grups
a buscar elements positius o negatius, en alguns grups els elements positius són, gairebé,
anecdòtics. Aquestes afirmacions es dedueixen a partir del nombre de visions que cada grup
ha trobat per cada escenari. Els participants també ho han manifestat en el mateix sentit.

El temps de treball dels grups ha estat de trenta cinc minuts, alguns grups han començat a
imaginar d’aquí a 5 anys i se’ls ha fet curt el temps, per tant, no tenim tantes afirmacions, ni
positives, ni negatives, d’aquí a 25 anys.

D’aquí a 5 anys, si tot va molt bé, Banyeres ...
Tres dels grups han coincidit, gairebé, amb la majoria d’afirmacions que han fet. De la mateixa
manera, dos grups, el grup 3 i el grup 4 han coincidit pel que fa a la poca quantitat de visions
positives.
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La cohesió social és una de les preocupacions de tots els grups, tan pel que fa a l’arribada de
nouvinguts com pel que fa al ric teixit associatiu del municipi. En aquest mateix sentit, dos dels
grups fan èmfasi en la necessitat de poder gaudir d’activitats culturals, esportives i ciutadanes.
Es descriu com hauria de ser l’arribada de nouvinguts, aquesta hauria de ser progressiva i
tenint els recursos necessaris per un increment de població.

El creixement de la població ha estat tema de debat en la majoria dels grups. Descriuen que si
anés tot molt bé, hauria de ser un creixement sostenible, mantenint els espais agrícoles i les
zones verdes.

Imaginen una activitat industrial no contaminant, que doni feines de qualitat i estables. El
comerç és una altra activitat econòmica, que segons els participants, s’hauria de potenciar.

D’aquí a 5 anys, si tot va molt malament, Banyeres ...
Tots els grups han coincidit en alguns aspectes. Sobretot pel que fa a aspectes socials i
mediambientals.

Imaginen una descohesió social, on existiran problemes d’integració dels nouvinguts, pèrdua
d’identitat, de tradicions i de cultura autòctones. Imaginen un dèficit en serveis bàsics sobretot
pel que fa a la sanitat i a l’educació. Els preocupa que el municipi pugui esdevenir un poble
dormitori sense dinamisme social.

El creixement desmesurat del municipi imaginen que pot portar un col·lapse pel que fa a la
mobilitat, a més de la contaminació que aquest fet pot suposar a tots els nivells. Els preocupa
la pèrdua de zones verdes i de qualitat de vida. En aquest mateix sentit imaginen especulació
immobiliària i manca d’habitatge diversificat.

Pel que fa a activitats econòmiques preocupa la desaparició del comerç de proximitat.

Les afirmacions més contundents descriuen que si tot va malament la comarca esdevindrà un
segon Baix Llobregat. Un altre grup manifesta que la conseqüència d’aquest escenari serà
l’emigració del municipi per una pèrdua de la qualitat de vida.
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D’aquí 25 anys, si tot va molt bé, Banyeres...
Els grups els ha costat molt imaginar el municipi d’aquí 25 anys, però la majoria de grups
coincideixen amb dues afirmacions. Valoren la qualitat de vida i la identitat del poble.

D’aquí 25 anys, si tot va molt malament, Banyeres...
Podem resumir el que els participants han imaginat pel municipi d’aquí 25 anys, amb el
concepte que un dels grups ha exposat, esdevindrà un suburbi metropolità.

Consideracions finals
Molts participants han demanat el correu electrònic habilitat per rebre suggeriments de
l’Agenda 21. En la presentació s’ha mostrat aquest correu però els participants han demanat
que es pogués establir una comunicació en els dos sentits. S’ha plantejat que seria convenient
que l’equip redactor pogués transmetre la documentació dels treballs que està realitzant per
correu electrònic o bé que es poguessin consultar a la web municipal. Molts participants han
demanat la creació d’una llista de distribució. En primer lloc els participants enviarien els
suggeriment i l’equip redactor incorporaria l’adreça de contacte al llistat de distribució, per
informar dels treballs als interessats.

3.1.2. Etapa d’elaboració de la diagnosi
En aquesta etapa el procés de comunicació i participació ha seguit un esquema similar a
l’anterior etapa.

S’han començat a realitzar entrevistes a personatges clau coneixedors de diversos aspectes de
la realitat del municipi, tan per poder tenir informació per la diagnosi ambiental com per
preguntar-los si estarien disposats de formar part del Consell de Sostenibilitat. Es pretén
formar un Consell on hi formin part diverses persones representatives del municipi. Per tant, en
aquesta etapa s’han començat a fer entrevistes, aquestes entrevistes s’han allargat fins al final
del treball tècnic. El Consell de Sostenibilitat ha de ser la figura que s’encarregui de vetllar per
l’aplicació de les accions de l’Agenda 21, n’ha d’avaluar els resultats i l’ha de modificar. Pel
seguiment de l’Agenda 21 també es podran convocar Fòrums oberts a tota la ciutadania. El
funcionament del Consell de Sostenibilitat i la naturalesa dels Fòrums una vegada determinat el
Pla d’Acció es regularà segons el document de Proposta Organitzativa d’aquest Agenda 21. En
la constitució del Consell de Sostenibilitat Municipal es determinaran conjuntament els objectius
tenint en compte les funcions que se li atorguen.
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Des de l’Ajuntament s’ha facilitat una llistat de persones que es creu representatives del
municipi. Des del grup municipal de CIU també s’ha facilitat un altre llistat. Tan el llistat de
l’Ajuntament com el de l’equip de govern el formen 22 persones, en aquestes dues llistes hi ha
quatre persones cohincidents.
Per part de l’equip redactor s’ha valorat quines de les persones podrien ampliar la informació
que des de l’equip tècnic es té del municipi, a més de valorar el perfil, l’edat, els col·lectius que
forma part, entre d’altres. Per tant, després de valorar els dos llistat, des de l’equip tècnic s’ha
cregut convenient parlar amb les següents persones:
. Ismael Rodríguez – president de la llar d’avis.
. José Àngel Sánchez i Àngel Alegret – Director i mestre de l’escola del municipi.
. Martí Molla
. Isabel Pintado i Alma Cea – Col·lectiu de dones El Farcell
. Vicente Costa – president Entitat de Conservació Casa Roja
. Antoni Resina i Rosa Maria Urpí – historiadors
. Jordi Inglada - pagès
Amb aquestes entrevistes es perseguia un doble objectiu. Per un costat, assabentar-nos de
primera mà de les opinions socials, ambientals i econòmiques de diverses persones, per poder
ampliar i matisar la informació que per part de l’equip redactor s’ha anat recollint del municipi. I
per altra banda, se’ls comentava si estarien disposats a formar part del Consell de
Sostenibilitat de Banyeres del Penedès. S’ha cregut convenient fer aquest sondeig per
determinar si és viable o no la creació d’aquest consell. No és el cas, però es podria haver
donat, que l’equip redactor parlés amb diverses persones i cap d’elles mostrés interès en
formar part d’aquest consell, per tant l’equip tècnic hagués buscar altres formes per realitzar el
seguiment de l’Agenda 21. No ha estat així, i la major part dels entrevistats s’han mostrat
disposat a formar part d’aquest consell. Per tant, des de l’equip tècnic es creu que la creació
d’un Consell de Sostenibilitat a Banyeres del Penedès és una bona manera de poder portar
una seguiment del desenvolupament de l’Agenda 21.

a) Taller de Diagnosi Ambiental
Una vegada elaborada la Diagnosi Inicial per part de l’equip tècnic s’ha convocat un taller de
participació on els ciutadans i les ciutadanes de Banyeres del Penedès han pogut opinar
mitjançant la dinàmica plantejada.
S’ha editat una butlleta d’inscripció en català i en castellà que ha estat repartida casa per casa
a totes les llars de Banyeres del Penedès.
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Figura nº5. Butlleta d’inscripció al taller de diagnosi



Segon taller de participació de l’Agenda
21 Local de Banyeres del Penedès
Taller sobre la diagnosi

Centre
Penedès



Cívic

de

Banyeres

del

Dijous 23 de novembre a les 19.00
hores (fins les 21.00 hores)



La diagnosi socioambiental es una part bàsica de l’Agenda 21. És on es
detecten els punts forts, els punts dèbils, les oportunitats i els reptes que
afronta el municipi. A partir d’aquesta diagnosi es construirà el Pla d’Acció
que recollirà els projectes necessaris pel futur del municipi.

L’Agenda 21 de Banyeres del Penedès ha de tenir en compte totes
les vostres inquietuds, només així serà una veritable Agenda 21

Expressa la teva opinió, participa!
Targeta d’inscripció al Taller





Nom i cognoms:
Telèfon:

Correu electrònic:

Edat:
Nucli de població on resideix:

Si us plau, porta la targeta d’inscripció al Centre Cívic o envia
un correu electrònic a centrecivic@banyeres.org

Et recordem que també pots participar aportant les teves opinions o
realitzant consultes:



On-line, mitjançant l’adreça electrònica A21Banyeres@terra.es

Ajuntament de
Banyeres del Penedès
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El taller de participació de la diagnosi ambiental ha tingut lloc el dia 23 de novembre de 2006 al
Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès.
El taller s’ha plantejat tal i com es determina en la fitxa següent:
Objectiu del Taller de la Diagnosi

Recollir les percepcions de les afirmacions tècniques de la diagnosi socioambiental de l’Agenda 21 de
Banyeres del Penedès.
Públic objectiu:

Data / hora / lloc:
Dijous 23 de novembre de 2007

Ciutadans i ciutadanes de Banyeres del Penedès

19:00 hores
Centre Cívic Ernest Lluch

Tècnica de participació (breu descripció):
Distribució en grups heterogenis per recollir les percepcions, col·lectivament, de les problemàtiques
concretes enumerades a la diagnosi socioambiental.
Desenvolupament previst de l’acció (per a planificació):
Suport?

NO

Durada?

Dos hores

(intern)
S’oferirà piscolabis?

Sí, aportat per l’Ajuntament

Presentació de l’acte:


Qui la farà?

Presentació breu de l’equip tècnic per part de l’Alcalde



Quant durarà?

5 min
Documentació a lliurar als assistents:




Se’n lliurarà?
Butlleta de
participació?



Terminis de
redacció?



Edició?

SÍ. Documentació per realitzar la valoració de la diagnosi
Sí
Repartida casa per casa per part de l’Ajuntament
Es lliurarà al director tècnic de la Diputació per a revisar-la amb un mínim
d’una setmana d’anterioritat; un cop revisada, caldrà lliurar-la a l’Alcalde
perquè doni el seu vistiplau.

SÍ


Responsable: Limonium
Cloenda de l’acte:




Qui la farà?
Qui fa el
recompte?

Limonium

Número d’assistents: Limonium
Relació de dades dels assistents (nom, cognoms, telèfon, entitat...):
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Limonium.
Convocatòria de la població a l’acte:
Què es vol transmetre?
(el missatge)

Com es farà? I a on?
(mitjà de comunicació)
Qui ho farà?

Quan es farà? (dates)

Convidar a participar als/les ciutadans i ciutadanes de Banyeres del
Penedès al taller de participació de la diagnosi socioambiental de
l’Agenda 21 de Banyeres del Penedès.
Butlleta d’informació
Redacció / preparació: Limonium
Difusió: Ajuntament
Redacció / preparació? 15 dies abans del taller
Difusió: La mateixa setmana del taller de participació

Una vegada elaborada la diagnosi socioambiental del municipi de Banyeres, és necessari
veure quines són les percepcions que els/les vilatans/es del municipi de Banyeres tenen de les
afirmacions que s’han recollit en aquest document. Aquest és l’objectiu que es persegueix en
aquest taller de participació.

El Centre Cívic ha servit per centralitzar les inscripcions al taller. Els vilatans i les vilatanes del
municipi de Banyeres del Penedès han rebut a casa seva la butlleta d’inscripció al taller. S’han
plantejat dues maneres de realitzar la inscripció: retornar la butlleta omplerta al Centre Cívic o
bé enviar un correu electrònic a l’adreça següent: centrecivic@banyeres.org. S’han inscrit un
total de 12 persones al taller i des del Centre Cívic s’han recollit queixes pel fet de demanar la
inscripció al taller.
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GRUP

NOM I COGNOMS

1

Jordi Inglada Torrents

1
1

Jordi Girona Segarra
Salvador Solé Alegret

1

Lluís Inglada Jané

2

Pla de Comunicació i Participació
Memòria

E-MAIL

EDAT

SEXE

PERFIL
PROFESSIONAL

32

H

PAGÈS

49
70

H
H

ADMINISTRATIU
JUBILAT

ASSOCIACIÓ
(en el cas de pertànyer a
alguna)

NUCLI DE
POBLACIÓ

56

H

Adrià Bonell Rovira

jordiinglada@yahoo.com
652410915
c/Pau Casals núm. 32
jordigirona@molins.tv
solediver@telefonica.net
lluisroso@gmail.com
977671810
adria.bonell@hotmail.com

28

H

ESTUDIANT

2

Joan Coll Molero

nyitocoll@hotmail.com

61

H

COMERCIAL

2

Mireia Casanovas Borja

60

D

MESTRESSA DE
CASA

2

Conxita Ribosa

ribosa@telefonica.net
680172811

49

H

COMPTABLE

ESBART STA. EULÀLIA,
REGIDORA DE
L’AJUNTAMENT

BANYERES

2

Josep Figueras Jané

josepfigueras@telefonica.net

49

H

ENGINYER TÈCNIC

SOCIETAT NOVA, PENYA
BLAUGRANA, FUTBOL BASE

BANYERES

ramonvaquer@ub.edu

61

H

34

H

2

Ramon Vaquer Navarro

3

David Sanahuja Forcada

davidsan7@gmail.com

3
3
3
3
4
4
4
4
4
5

Francesc Guasch González
M. Angel Acosta Fajardo
Jose M. Acosta Fajardo
Núria Figueras Tuset
Rosó Heredero Brufau
Maribel Holgado Mateo
Elisabet Figueres Tuset
Tomas Miguel Navarro
Lluís Fabregat
Pau Batllet

ciscoguasch@hotmail.com
608133039
nuriafigueras@saint_gobain.com

jrv00006@teleline.es
Tomascaterina51@yahoo.com
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40

42
44
55
51

H
H
H
D
D
D
H
H

BANYERES
BANYERES
BANYERES

REGIDOR

BANYERES
ESBART SANT JULIÀ
SOCIETAT NOVA, PENYA
BLAUGRANA
SOCIETAT NOVA, PENYA
BLAUGRANA, EL FARCELL

CATEDRÀTIC
D’UNIVERSITAT
ENGINYER TÈCNIC
TELECOMUNICACIO
NS

L’ARBOÇ
BANYERES
BANYERES

ELS BOSCOS
BANYERES

TRANSPORTISTA

BANYERES
BANYERES

ADMINISTRATIVA

ASSEGURANCES

SOCIETAT NOVA

CASA ROJA
BANYERES
BELLVEI
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5
5

Maria Pilar Morera
M. Roser Sanahuja

5

Roser Ribes

Pla de Comunicació i Participació
Memòria

mrsanahuja58@yahoo.es

5
Elisabet Beumala
INSCRITS PERÒ QUE NO VAN PARTICIPAR
Josep Maria Ventosa Rull
977 67 14 50
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D
D

JUBILADA

39

D

Educadora social

32

D

Plataforma no el cim

ELS BOSCOS
BANYERES
Priorat de
Banyeres

Plataforma no el cim
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Al taller han participat vint-i-cinc persones distribuïdes en cinc grups. Com que només hi ha
hagut dotze inscripcions els grups de treball s’han fet lliurement, per tant cada participant s’ha
agrupat amb qui ha volgut. Des de Limonium s’ha volgut clarificar que l’objectiu de les
inscripcions era poder millorar l’organització. Es pretenia poder distribuir, prèviament, els
participants en grups heterogenis, però la baixa inscripció ha fet que els grups s’hagin fet
espontàniament.

Als participants se’ls ha facilitat 4 taules temàtiques: demografia i societat, economia, territori i
medi ambient. Aquestes taules comptaven amb diverses files i amb dues columnes. En una
primera columna l’equip tècnic de Limonium ha plantejat diverses afirmacions de la diagnosi
socioambiental, la segona columna ha servit perquè els diversos grups mostressin el seu
acord, o bé el seu desacord amb l’afirmació. Se’ls ha plantejat que si es mostraven d’acord
amb l’afirmació es podia deixar la casella en blanc i que s’havien de rectificar o matisar totes
aquelles afirmacions que no estiguessin del tot clares.

Foto nº6, nº7 i nº8. Treball en grup en el Taller de Visions de Futur

Tot seguit es mostren les afirmacions resultants d’aquest taller ordenades per temàtiques. En
cada temàtica les afirmacions s’han ordenat tenint en compte el grau d’acord o desacord dels 5
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grups. Per tant, en primer lloc es plantegen les que tenen més grau d’acord o bé de desacord i
gradualment van apareixent les afirmacions que compten amb menys grau d’acord o bé de
desacord. S’ha de tenir en compte que si un grup no ha matisat res es mostra totalment d’acord
amb l’afirmació.

Demografia i societat
En aquest grup d’afirmacions hi ha un gran acord o desacord en la majoria de les afirmacions.
S’han canviat o bé retocat les afirmacions plantejades a partir dels comentaris dels participants,
intentant ajustar-se al màxim a les percepcions de tots els grups.



El desenvolupament industrial de Banyeres i de l’Arboç van produir els anys 70 un augment
de població massa impactant que va crear una fractura social encara per recuperar.



L’augment de població actual és molt important i està lligat al desenvolupament econòmic
accelerat de tot el Baix Penedès, tot i que els ajuntament tenen mecanismes per controlar
aquest creixement.



Aquest augment de població comporta nombroses incògnites sobre la integració social i el
manteniment de la identitat de Banyeres. La perspectiva de creixement futur existent
desperta la por a la transformació de Banyeres en una ciutat dormitori.



Molta segona residència s’està convertint en primera residència a Banyeres i això és
interessant pel municipi però cal redimensionar tots els serveis i vetllar perquè no es
converteixi en una ciutat dormitori.



Els nous immigrants estrangers no suposen un grup gran a Banyeres i la seva presència no
ha provocat massa preocupació entre els banyerencs/ques.



El poble disposa d’espais que actuen com a veritable lloc de trobada i intercanvi social i cal
potenciar-los: Centre Cívic, Societat Nova, etc.



El Centre Cívic i la Societat nova intenten suplir la falta d’un espai de trobada al carrer i es
converteixen en nuclis d’activitat cultural, formativa i social. Tot i així l’Ajuntament no ho ha
sabut aprofitar el Centre Cívic.



Banyeres compta amb un important teixit associatiu, vital i dinàmic. El paper d’aquestes
entitats reforça la identitat i funcionen com un veritable agent integrador.
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El tancament de l’escola de música i de l’equip de futbol són símptomes del poc
recolzament que han rebut per part del govern municipal. (L’escola de música era una
privada).



En general, els serveis existents són insuficients per un municipi de la mida de Banyeres,
manquen recursos per tothom.



Els serveis esportius existents al municipi són insuficients i dispersos i falta un bon
manteniment.



La inseguretat ciutadana s’ha manifestat de manera massa important a Banyeres i és una
preocupació.

Les afirmacions que no han gaudit d’un gran acord o un gran desacord s’han mantingut com les
hem plantejat afegint els comentaris dels diversos grups. Aquestes afirmacions també estan
ordenades per grau d’acord o desacord.



El fet de tenir diversos nuclis de població separats afavoreix la diversitat però dificulta la
cohesió social i la dotació de serveis.

Un grup comenta que aquest model forma part del model històric del Penedès i s’ha assumir
així.



El municipi no és autosuficient en gairebé cap àmbit, de manera que cal desplaçar-se fora
per feina, serveis, oci, etc.

Un grup comenta que com a tots els municipis hi ha mobilitat per feina i els serveis són
compatibles entre municipis.



La cohesió entre “els de tota la vida” i els arribats als anys 70 no ha resultat completa i
encara avui en dia és fàcil detectar l’existència de dos grups al poble.

Dos grups comenten que és cert, i ha sigut un terreny que alguns han anat abonant per
rentibilitzar els guanys electorals i que des de l’Ajuntament no s’ha fet res per evitar-ho.



La situació geogràfica de Banyeres entre zones de gran creixement l’aboca a canvis socials
inevitables i no sempre positius.

28

______________
Limonium S.C.P.

Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès

Pla de Comunicació i Participació
Memòria

Tres dels grups comenten que els canvis socials són evitables i que la zona s’ha de protegir
contra l’especulació i el creixement desmesurat.



El servei aportat per les administracions més beneficiós per Banyeres és la llar d’infants.

Dos grups opinen que la llar d’infants que l’únic servei aportat per les administracions. Els altres
dos grups comenten que ha sigut insuficient. I per últim un grup comenta que és un dels serveis
però que n’hi ha més.



Un institut d’educació secundària hauria de ser el proper gran equipament del municipi.

Un grup comenta que hi ha equipaments que consideren més prioritaris. Un altre grup comenta
que no és necessari. I un tercer grup comenta que és necessari però també podria estar a
l’entorn del municipi, així com un hospital, universitat, etc.

Economia
En aquest apartat només hi ha dues afirmacions que tots els grups hi estan en desacord, per
tant quedarien d’aquesta manera:



La instal·lació de Logis Penedès, des d’un punt de vista estrictament econòmic, no
suposarà importants beneficis a curt termini ni a llarg.



Les hortes intensives no són una alternativa viable per l’agricultura de Banyeres, no és mai
beneficiós ni mediambientalment ni socialment.

Hi ha tot un seguit d’afirmacions que tots els grups hi estan d’acord o en desacord i a més a
més algun dels grups matisa alguna cosa. Són les afirmacions següents:



Banyeres no ha pogut aprofitar la presencia de la IDIADA per crear beneficis econòmics.

Tots d’acord però un grup comenta que s’hauria de canviar “pogut” per “sabut”.



L’estructura i edificis del nucli històric de Banyeres, el paisatge agrari i el Museu Josep
Cañas són els principals atractius turístics del municipi.

Tots d’acord però caldria afegir-hi el poblat ibèric de Sant Miquel. Caldria una bona feina de
promoció i condicionament.
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Banyeres – i els municipis de la vora - no han aprofitat fins ara aquests recursos per crear
una activitat econòmica lligada amb el turisme.

Tots d’acord. Un grup matisa que només ho ha fet una mica l’Arboç i un altre que és impossible
perquè els municipis estan barallats entre ells.



L’existència d’allotjaments i restaurants de certa qualitat pot permetre generar activitat
turística.

Tot d’acord però un grup comenta que haurien de ser de turisme rural.



El futur de l’agricultura de Banyeres depèn de la capacitat de produir productes amb valor
afegit alt, de relacionar-los amb el paisatge i del suport de les administracions.

Tots d’acord però un grup comenta que ja se’n produeixen.

Per acabar, es mostren les afirmacions tal i com han estat plantejades amb els comentaris dels
diversos grups ja que no hi ha una posició unitària, sinó que hi ha dos o tres opinions diferents.



La construcció i la indústria són els sectors econòmics dels quals actualment depèn
Banyeres.

Un grup comenta que més de la indústria que de la construcció. Un altre diu que també depèn
dels serveis i restaurants. I un tercer del sector agrari.



La possible deslocalització industrial i la manca de comerç són els principals problemes
econòmics de Banyeres a curt termini.

Un grup comenta que no existeix la deslocalització a la comarca i un altre que aquests dos no
són els principals problemes econòmics.



La dependència del sector de la construcció és un problema econòmic important a mitjà
termini.

Un grup comenta que no hi ha tanta gent que depèn de la construcció al municipi i un altre que
no hi ha atur a Banyeres.
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Tot i que el mercat de la vinya i l’olivera són encara relativament rendibles, l’agricultura
tradicional de Banyeres no pot competir amb el desenvolupament urbanístic ni pot resistir la
proliferació d’infrastructures que esquarteren el territori.

Dos dels grups hi estan d’acord, dos més matisen l’afirmació dient que l’agricultura té el paper
de gestió del territori i del paisatge i que hauria d’estar protegida. I un grup comenta que no hi
està d’acord i que l’esquarterament del territori ha de ser evitat per les administracions.

Territori
En aquesta temàtica hi ha un grau d’acord i de desacord molt gran entre tots els grups. A més
a més, cada grup ha volgut matisar l’acord o el desacord i en alguns casos hem deixat la
transcripció directa de les matisacions.



El creixement previst al POUM és important, excessiu i desmesurat, que fuig de tota lògica
urbanística, ambiental i social perquè sembla encaminada a un proper creixement industrial
que no es considera necessari. Com que aquest creixement es preveu en un curt espai de
temps aquest fet farà impossible la integració dels nouvinguts.



El planejament urbanístic és una de les majors preocupacions dels ciutadans de Banyeres
per les incerteses que el creixement imposa sobre la cohesió social i el manteniment del
paisatge.

Un grup comenta que hi ha hagut ocultació i la falta d’informació de la repercussió d’aquest
creixement.



La dotació de major protecció al Sòl No Urbanitzable al POUM pot permetre afrontar amb
més garanties la conservació del paisatge agrari.

Els grups opinen gairebé el mateix, però com que hi ha moltes matisacions, es transcriuen
directament totes les opinions dels grups:

. Sí, però el nou POUM no s’ha veu reflectit cap especial protecció del sòl no urbanitzable.
. Ens sembla insuficient.
. Creiem que aquest POUM no protegeix els espais agraris actuals, ni protegeix el municipi
contra l’especulació.
. La protecció del sòl no urbanitzable del POUM no garanteix la conservació de l’espai agrari.
. No, tot depèn de les polítiques de gestió d’aquest sòl i el POUM no ho fa.
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La implantació de Logis Penedès suposa un greu impacte territorial per la seva gran
superfície. A més de la seva repercussió social, cultura, mediambiental, paisatgístic i
pèrdua d’identitat.



Existeix una consciència en sectors de la població sobre un grau d’ocupació del territori per
sòl urbà i infrastructures massa important, que desemboca en rebuigs a projectes molt
grans com Logis Penedès i d’altres com la N-340, AP-7,AVE,RENFE, gas, 4rt cinturó i el
desdoblament de la N-340 i el polígon J.



La politització de les polítiques i actuacions sobre el territori dificulta la trobada de
consensos i el desenvolupament harmònic.

Tots d’acord afegint els següents comentaris:

Els polítics del Baix Penedès, en els Ajuntament i el Consell Comarcal estan enfrontats i creen
el rebuig dels uns perquè ho han dit els altres. Falta els consens i el mirar per la terra que hi ha
a l’Alt Penedès.

Els problemes d’actuacions al territori apareixen quan hi ha falta de diàleg amb la població
afectada.



Cal protegir les barraques de pedra seca com element d’identitat del territori de Banyeres.



El manteniment dels espais agrícoles a Banyeres és important per la conservació del
paisatge i la biodiversitat, així com la identitat del municipi.



El paisatge tradicional de Banyeres està abocat a la degradació.

Els grups opinen en un mateix sentit, comentant que és evitable si l’Ajuntament i els ciutadans
hi intervenen, per tant no està abocat a la degradació, en tot cas s’ha de tenir en compte com
s’actua.



El planejament previst a la zona d’activitats econòmiques “Plana de Morgades” pot tenir
importants beneficis econòmics i afavorir el lligam entre el Priorat de Banyeres i el nucli de
Banyeres.

Tots els grups estan en desacord amb aquesta afirmació i opinen el següent:
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. No es perfila com a un benefici social i comercial per el municipi i es sols fruit de la manca
de planificació del territori i es una pura operació d’especulació urbanística.
. Que ens ho expliquin.
. Els beneficis econòmics només seran dels propietaris del terrenys. Aquest planejament
allunya la població de Banyeres del a gent del Priorat ja que s’hi ha manifestat en contra.
. No és necessari el polígon de la plana de Morgades per afavorir el lligam entre.
. Ja, ja, ja!



Els banyerencs/ques es veuen abocats a utilitzar de manera pràcticament exclusiva el
vehicle privat per l’estructura urbanística amb nuclis separats, l’insuficient transport públic i
l’estructura del treball.



La implantació de Logis Penedès pot millorar la mobilitat al municipi per obrir una entrada a
l’autopista, i pot empitjorar-la per l’augment del trànsit de vehicles a la carretera entre
l’Arboç i Banyeres.

Tots els grups estan en desacord amb la primera part de l’afirmació i estan d’acord amb la
segona:

. No a la primera part, sí a la segona part.
. Tots d’acord que són més importants els desavantatges que les millores.
. Es pot millorar la mobilitat al municipi obrint una entrada a l’autopista, i pot empitjorar-la per
l’augment del trànsit de vehicles a la carretera entre l’Arboç i Banyeres si s’implanta el Logis
Penedès.
. La implantació de Logis Penedès empitjorar per l’augment del trànsit de vehicles a la
carretera entre l’Arboç i Banyeres.



Les hortes intensives suposen una amenaça per la conservació del paisatge i del recurs
aigua.

Tots d’acord, un dels grups comenta que també cal prendre mesures dràstiques per evitar la
contaminació dels aqüífers.

Les afirmacions que no gaudeixen de tan grau d’acord o desacord són aquestes dues.



El paisatge de Banyeres es troba força alterat per infrastructures de tota mena i per tant, tot
i el creixement urbanístic previst, cal fer esforços importants per conservar-lo.
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Tres dels grups comenten que els esforços s’han de fer per parar l’excessiu creixement
urbanístic.



La connexió entre els diferents nuclis de població, així com la congestió de la N-340, són
els principals problemes de mobilitat del municipi.

Tres dels grups comenten que aquests no són els problemes de mobilitat del municipi, un
d’aquest grup comenta que no tenen problemes de mobilitat entre les poblacions i en el cas de
la N-340 pensen que la solució passa per l’ampliació i la gratuïtat de l’autopista AP-7 i mai pel
desdoblament de la N-340. Un dels grups comenta que aquests dos són alguns dels problemes
de mobilitat.

Medi Ambient
Hi ha molt d’acord en les afirmacions d’aquest tema i, també, s’han fet algunes matisacions:



La conservació de les masses forestals aïllades a les zones agràries i de les riberes de
torrents i rieres hauria de ser prioritària per garantir la conservació dels valors naturals de
Banyeres.



El municipi de Banyeres del Penedès té valors naturals que valguin la pena.



Els recursos hídrics del subsòl de Banyeres són importants però no il·limitats, i el
desenvolupament accelerat d’aquesta zona del Baix Penedès posa en risc la seva quantitat
i qualitat.

Tots d’acord i a més a més s’hauria d’adaptar el creixement a la seva disponibilitat.



La conservació i gestió de l’aigua és un dels problemes ambiental de Banyeres.

Tots d’acord i a més de les que es deriven de la seva proximitat als nuclis industrials.



El sanejament de les aigües residuals és la principal mancança quant a infrastructures
mediambientals del municipi.



Els majors problemes de contaminació de l’aire a Banyeres provenen del trànsit de vehicles
a l’autopista, tot i que els banyerencs/ques no contemplen la qualitat de l’aire com un
problema ambiental.
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Tots els grups hi estan d’acord i tres d’aquests grups afegeixen que també contamina la
“Cristalería Española” i que també contaminarà el CIM.



Els banyerencs/ques separen i reciclen molt poc i any rera any augmenta la quantitat de
brossa que produeixen.



Els residus de la construcció generats acaben abocats en qualsevol indret i gestionats
sense control.

Tots d’acord i un grup matisa que és per manca d’un indret apropiat gestionat per les
administracions.



El model energètic de Banyeres és totalment insostenible, contribuint de manera molt
important al canvi climàtic, tant per la manca d’energies renovables, com per l’alta mobilitat
en vehicle privat.



L’educació

ambiental

pot

canviar

els

hàbits

ambientalment

insostenibles

dels

banyerencs/ques.

Les següents afirmacions serien les que no hi ha un alt grau d’acord o desacord:



L’estructura urbanística del municipi – molts habitatges unifamiliars – afavoreix el
malbaratament d’aigua.

Un dels grups comenta que si hi hagués un sistema d’estalvi d’aigua no hi hauria
malbaratament.



La porta d’aigua de l’Ebre és una solució al problema de subministrament però pot
fomentar encara més el malbaratament.

Dos grups comenten que s’hauria d’adaptar el consum i per tant cal un canvi de mentalitat. Un
altre grup comenta que seria un bona solució.



Els fems i purins generats a les granges poden ser molestos però no suposen un problema
ambiental important.

Tres grups comenten que poden ser un problema, sobretot pel que fa a la contaminació dels
aqüífers.
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Existeix un risc d’inundacions considerable al voltant de la Casa Roja i en general vora els
torrents i rieres però els banyerencs/ques no són conscients d’aquest risc.

Un grup comenta que si existeix un risc, perquè no informen a la gent de Banyeres i un altre
grup comenta que sí que en són conscients.



La població de Banyeres no sabria com actuar en cas d’una emergència (inundació greu,
accident amb mercaderies perilloses a l’autopista...)

Un grup comenta que no els hi han ensenyat i un altre que depèn de la situació i qui s’hi trobi.

b) Exposició de la Diagnosi Ambiental

S’ha editat una exposició sobre els resultats de la Diagnosi Ambiental. Aquesta, a partir del dia
30 de març de 2007, ha estat col·locada al vestíbul del Centre Cívic Ernest Lluch. Aquesta
exposició s’adjunta com un annex

3.1.3 Tancament del procés
Una vegada elaborada la diagnosi definitiva, l’equip tècnic ha elaborat un llistat de possibles
accions; aquestes accions s’han consensuat amb la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès. En la Comissió de seguiment anterior al Taller de Participació del PALS
s’ha determinat que fos aquest llistat el que s’utilitzés en el taller del Pla d’Acció, deixant molt
clar determinats aspectes. Tots els membres de la Comissió de seguiment coincideixen que
s’ha de tenir en compte que el dia del taller de participació poden venir persones que només
vulguin fer incidència en aquests dos aspectes: en el fet que l’aprovació de l’Agenda 21 sigui
posterior a l’aprovació provisional del POUM i que en el PALS no s’incorpori cap acció de
revisió d’aquest POUM. Es determina que es tracta d’una decisió política i que ha de ser
l’alcalde qui aclareixi, abans de començar aquests dos aspectes. Es comenta que la decisió de
realitzar l’Agenda 21 és pren lliurement per part dels Ajuntament i que haver pres aquesta
decisió ja és un pas endavant. Es comenta que com que el POUM s’ha elaborat paral·lelament
a l’Agenda 21 ja s’hi ha afegit tot allò que s’ha cregut convenient, a nivell polític. Es comenta
que s’ha de deixar molt clar que tot el que es comenti al taller quedarà reflectit als documents
de l’Agenda 21.

En el PALS en primer lloc apareixen les accions que ha consensuat l’equip tècnic, amb
l’Ajuntament i amb la Diputació i tot seguit que apareixen aquelles accions que els participants
al taller del PALS creuen que s’han d’afegir i aquelles que aquests participants creuen que s’ha
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de treure. Per tant queda un document amb un primer apartat amb les accions consensuades
per Ajuntament, equip tècnic i Diputació i tot seguit un apartat fruit de la participació. Aquest
document ha de servir perquè els propers equips de govern veiessin per una banda les accions
consensuades i per altra banda quina opinió en tenen els ciutadans i ciutadanes que han
participat en el taller del PALS. Estarà en mans d’aquests nous equips de govern decidir o no
incorporar les accions que els ciutadans i les ciutadanes han decidir incorporar o treure del Pla
d’Acció.

El taller ha seguit la següent dinàmica:
Objectiu:
Validar i prioritzar les accions del PALS proposades per l’equip tècnic de l’AG21.
Públic objectiu:

Data / hora / lloc:
Centre Cívic

Convocatòria oberta

Divendres 30 de març a les 18:30 (fins les 21:30)
Comprovar que no coincideixi amb cap acte
significatiu.

Tècnica de participació:
Es formaran grups temàtics que correspondran a l’agrupació de les 12 línies estratègiques. Cada
grup respondrà, segons la seva temàtica, a la següent qüestió: davant les accions del Pla d’Acció
Local cap a la Sostenibilitat, quines aportacions faríeu: per treure accions, per modificar accions i per
afegir accions.
Cada grup temàtic tindrà el suport d’un/a dinamitzador/a que s’encarregarà de recollir les propostes
del grup.
Una vegada les accions estiguin consensuades, el grup temàtic les haurà de prioritzar.
Cada dinamitzador/a s’encarregarà de traslladar les dotze primeres accions sobre un format prou
gran perquè pugui ser llegit a distància.
En una sessió plenària (amb el conjunt dels grups temàtics) es prioritzaran les accions que han
treballat els grups temàtics. Cada dinamitzador/a explicarà les dotze accions que ha prioritzat el seu
grup de treball. Una vegada tots/es els/les dinamitzadors/es hagin exposat les accions del grup
temàtic els/les participants podran escollir dues accions de cada tema, les dues accions que creguin
més importants. Cada participant tindrà dos gomets per cada tema, per tant tindrà 6 gomets que
haurà de repartir en les 3 temàtiques que no ha participat anteriorment, posant-ne dos a cada acció.
Tot seguit els/les dinamitzador/es faran lectura dels resultats obtinguts.

Desenvolupament previst de l’acció (per a planificació):
Lloc:
Suport:

Centre Cívic
NO
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3 hores
PALS dividit en temàtiques.

Material:

Paper d’embalar.
Material d’escriptura.
Gomets
Aportat per Limonium
Núm. Assistents:
S’oferirà piscolabis?

SÍ (per separar les dos parts del taller: grups de treball i plenari)
A càrrec de l’Ajuntament
Selecció dels assistents:



Proposició
dels perfils:



Convocatòria oberta

Convocatòria dels assistents:


Com?Qui?

Telèfon (a persones que puguin mobilitzar a altres persones)
– Limonium
Octaveta a cada llar - Ajuntament
Carta a representants d’entitats – Ajuntament
Desenvolupament de la sessió:





Preparació

Presentació?

Arribar mínim 15 minuts abans
Preparar el material i les sales: es necessiten tantes sales com grups
temàtics
SÍ
En primer lloc l’Alcalde explica el motiu del taller i en la fase que ens
trobem de desenvolupament de l’Agenda 21 (5 min).
Tot seguit, per part de Limonium, s’explica el plantejament del taller del
PALS (5 min)



Desenvolupa
ment?


Qui el dirigirà? Tècnic/a Limonium

Tècnica a aplicar:
Grup temàtics i priorització per part del plenari

Descripció de la metodologia: (veure tècnica de
participació)
- els grups temàtics es formaran al mateix moment i s’intentarà que
quedin equilibrats pel que fa a número i a perfil dels/les participants.
- la proposta de temporalització és la següent:
30 min - presentació i explicació desenvolupament de la jornada
1 hora i 30 min – treball grups temàtics
30 min – descans i refrigeri
30 min – plenari
Total: 3 hores



Cloenda?




Qui la farà? Limonium
Qui fa el recompte? Limonium

Per convocar al Taller de participació s’ha repartit a totes les llars de Banyeres una butlleta
d’inscripció que ha seguit el mateix esquema que la convocatòria de l’anterior taller.
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Finalment, el divendres dia 30 de març no s’ha dut a terme el Taller del Pla d’Acció per una
sèrie de motius que tot seguit s’expliquen i s’ha emplaçat als ciutadans i ciutadanes de
Banyeres a realitzar aquest taller el dia 25 d’abril a les set de la tarda. S’ha determinat que
s’utilitzarà la mateixa dinàmica plantejada.

S’ha emplaçat el Taller del PALS en una data posterior ja que, després d’una breu presentació
per part de l’Alcalde, els assistents han posat en consideració de tots diversos aspectes. La
sessió s’ha desenvolupat de la següent manera. En primer lloc, l’Alcalde ha explicat que la
decisió de realitzar una Agenda 21 havia estat voluntària per part de l’Ajuntament de Banyeres i
ha explicat que les accions de l’Agenda 21 es deixarien obertes, per tant, que seria decisió del
proper equip de govern, fruit de les municipals del maig de 2007, incorporar o no les accions
fruit de la participació. Després d’això diversos assistents han comentat que no se’ls havia
comunicat com havia quedat la Diagnosi Ambiental després de realitzar l’anterior Taller de
Participació. Per part de l’equip tècnic s’ha comentat que la Diagnosi Final fa un mes que es pot
consultar a la pàgina web de l’Ajuntament i que a partir de dia 30, una exposició situada al
vestíbul del Centre Cívic també en mostra els resultats. Tot i això, els assistents consideraven
que en l’anterior sessió s’havia determinat realitzar una presentació pública dels resultats. Tant
per part de l’Equip tècnic, com per part de l’Ajuntament i la Diputació de Tarragona també es va
entendre que s’havia de posar a disposició de la ciutadania de Banyeres els resultats de la
Diagnosi Ambiental. Per complir amb tot això es va editar l’exposició i es van penjar els
resultats a la pàgina web de l’Ajuntament. Tot i això, els assistents consideraven que s’havia de
fer aquesta presentació pública. El director de l’Agenda 21 en la mateixa sessió ha fet un resum
dels resultats de la diagnosi i ha avançat les línies estratègiques i els programes que s’inclouen
en el PALS. Una vegada els/les assistents han obtingut tota aquesta informació s’ha determinat
que es faria arribar via correu electrònic el llistat d’acció del PALS. A més a més, aquell que no
disposés d’accés a internet, al Centre Cívic podria obtenir una còpia de les accions. Finalment,
s’ha consensuat realitzar el Taller de Participació del PALS tres setmanes després, així tots
aquells que hi estiguin interessats revisaran les conclusions de la diagnosi i es prepararan per
dir la seva sobre el PALS.

Finalment, el taller de participació ha tingut lloc el dimecres 25 d’abril a les set de la tarda. En
un principi s’havia plantejat realitzar-lo el divendres 21 d’abril però el fet de coincidir amb una
presentació d’un llibre al Centre Cívic, ha fet que es modifiqués la data.
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Tot seguit es fa una relació dels participants. S’ha de destacar que tots els participants ja han
assistir a algun dels altres tallers de participació que s’han portat a terme durant el procés.
Aquesta relació s’ha dividit en els grups de treball posterior:
TERRITORI
Elisabet Figueras
Dani Calio
David Sanahüja
Lluís Inglada

SOCIETAT
Alma Cea
Núria Figueras
Rosi Heredero
Jordi Inglada
Joana Fernández
Josep Figueras

ECONOMIA
Joan Coll Molero
Mireia Casanovas Borja
Jordi Girona Segarra
Adrià Bonell Rovira
MEDI AMBIENT
Josep Inglada i Torrents
Francesc Guasch I González
José Javier Fernández García
José Maria Acosta Fajardo
Ramon Vaquer Navarro

Seguint la dinàmica plantejada cada grup ha treballat amb un/a dinamitzador/a i s’han retocat
les accions plantejades per l’equip tècnic de la següent manera. En lletra cursiva es comenten
les impressions i comentaris del grup participant, el PALS resultant del taller de participació es
pot obtenir eliminant aquesta cursiva:

SOCIETAT
1. Afavorir la cohesió sociaL
A) Limitar el creixement a la mitjana catalana. Acció introduïda pels participants
1.1.

Millorar la integració social dels nouvinguts
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B) Fomentar una carta de benvinguda als nouvinguts traduïda a diferents idiomes on
s’expliqui el funcionament municipal de diferents serveis (sistema de recollida
d’escombraries, transports públics, calendari de festes, tipus d’entitats, locals i
instal·lacions públiques, taxes i preus públics, etc.).
C) Integració del col·lectiu de nouvinguts en l’elaboració del calendari de festes anuals.
Establir una activitat d’intercanvi cultural (canvi de productes gastronòmics). Aquesta part de
l’acció anterior es comenta que és més propi de les entitats i que no ha de ser l’Ajuntament h
qui ho plantegi. Per tant s’elimina
Promoure un banc de temps. Es planteja eliminar-la ja que es propi de la cultura urbana.
1.2.

Dotar d’infrastructura i equipaments per activitats socials i culturals a les entitats i
potenciar la seva activitat

D) Obertura definitiva de l’hotel d’entitats mitjançant l’acord sobre els seus estatuts i
metodologia d’atorgament d’espais.
E) Establir una figura respectada i consensuada entre les entitats i l’ajuntament per a que
actuï de pont i de catalitzador, en tots dos sentits, de les diverses iniciatives. Es
planteja substituir-la per:
Creació de bases de subvencions per potenciar les entitats.
F) Crear una comissió de festes.
Establir una figura respectada i consensuada entre les diversos nuclis i l’ajuntament per a
que actuï de pont i de catalitzador, en tots dos sentits, de les diverses iniciatives. Es
planteja eliminar-la ja que el president del barri ja hauria de fer aquest funció.
G) Potenciar el Centre Cívic com a espai d’atenció al ciutadà, sent l’espai de referència
fora de l’horari de l’Ajuntament de Banyeres.
1.3. Facilitar la informació als veïns sobre activitats culturals i socials
H) Dotar de personal i recursos econòmics a Ràdio Banyeres per a que pugui funcionar
amb una programació estable.
I)

Establir un espai concret i destacat dins el Butlletí Municipal de Banyeres del Penedès
per a fomentar l’activitat i coneixement de les entitats cíviques i culturals del municipi.

1.4. Promoure el reforçament de la identitat municipal mitjançant l’educació ambiental i
patrimonial.
J) Dissenyar i executar un calendari de sortides destinades al coneixement del patrimoni
cultural, històric i natural del municipi, fent participar les entitats en la seva planificació i
realització.
K) Consolidar les activitats d’educació ambiental a l’escola, establint dues línies clares de
treball (residus, medi natural i patrimoni) i potenciant la realització de l’Agenda 21
escolar.
L) Crear des del Centre Cívic una programació estable d’activitats d’educació ambiental i
de divulgació del patrimoni.
M) Realitzar les accions necessàries per a promoure, entre els banyerencs i banyerenques
en edat de cursar batxillerat, la realització de treballs de recerca de batxillerat de
temàtica socio-cultural i ambiental en el context de Banyeres del Penedès.
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N) Determinar la manera de comptabilitzar les cadires al carrer (mesos d’estiu) amb
l’aparcament de cotxes. Es proposa afegir aquesta acció.
3. Millorar els recursos i serveis a la població i lluitar contra la conversió en un poble
dormitori
O) Estudi de relació dels serveis amb la població, dues agendes paral·leles. Es proposa
afegir aquesta acció per poder tenir punts de referència entre els serveis existents i la
població del municipi. Es comenta que aquestes dues agendes han de moure’s
plegades, si s’incrementa la població s’han d’incrementar serveis.
3.1. Millorar els serveis educatius
P) Continuar intercedint amb les obres previstes d’infrastructura al CEIP Mare de Déu del
Priorat.
Q) Assolir un millor finançament per la llar d’infants per tal d’ampliar les seves places.
3.2. Millorar els serveis sanitaris
R) Exigir al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya una solució a la
sobresaturació del Consultori Mèdic.
3.3. Millorar els serveis esportius
S) Situar diversos equipaments esportius a la zona de la cantera Antònia. Aquesta
afirmació es substituiria per les dues següents:
Adequar i realitzar un bon manteniment als equipaments esportius en la ubicació actual
T) Realitzar una restauració natural a la Cantera Antònia. Afirmació que s’ha afegit en
referència a l’espai plantejat en l’anterior afirmació, la Cantera Antònia no es considera
adequada per ubicar-hi equipaments esportius sinó que es proposa recuperar-la com a
espai natural.
U) Impulsar un acord per la reactivació de les activitats del Club de Futbol.
Equipar el Parc del Pujolet amb elements per a fer esport a l’aire lliure. S’elimina ja que es
creu que ha de ser un espai natural, no un parc urbà.
3.4. Millorar la seguretat ciutadana
V) Revisar el conveni amb els Mossos d’Esquadra pel control del trànsit rodat al municipal
amb especial atenció al tractament de la contaminació acústica pel trànsit rodat i el
trànsit a velocitat alta en camins rurals.
3.5. Afavorir la reocupació del casc antic
W) Inventari de tots els habitatges buits del municipi i relació de propietaris.
X) Inventari dels habitatges amb estat ruïnós o amb perill de caure.
Y) Creació d’una borsa d’habitatges de lloguer i habitatges en venta a l’oficina municipal
per l’oferta d’habitatges de segona residència i per captació de població nova.
Z) Ampliar el catàleg de patrimoni. S’afegeix per millorar el catàleg del POUM.
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TERRITORI
4. Afavorir la mobilitat sota criteris sostenibles
4.1. Millorar la mobilitat dins el casc urbà
A) Valoració del projecte de creació d’una variant de la carretera TP-2124 només per
reconstruir el nucli i allunyar-la més del casc urbà. Aquesta acció ha estat modificada
respecte l’inicial.
B) Redactar un projecte específic de reconversió del tram urbà de la TP-2124 en una
rambla o passeig que permeti tots els tipus de mobilitat i restauri paisatgísticament
aquesta façana del nucli
4.2. Facilitar possibilitats de mobilitat alternatives al transport privat
C) Impulsar la construcció d’un carril-bici i una vorera seguint el traçat de la carretera TP2124 fins a l’Arboç
Facilitació de places d’aparcament de bicicletes en diversos indrets estratègics dels nuclis
urbans. L’acció s’ha integrat en l’anterior.
D) Estudi de viabilitat d’una línia d’autobús, explotada amb microbús, que millori la
connexió amb l’estació de l’Arboç i els emplaçaments industrials i àrees aglutinadores
de treball, amb incursions als 6 nuclis de població i l’accés a l’institut per part dels
estudiants de Batxillerat
E) Elaboració d’un compromís anual de reducció progressiva de les barreres
arquitectòniques i major adaptació de la mobilitat i accessibilitat de les persones amb
mobilitat reduïda i pensat per les dones (carros de compra, cotxets d’infants)
4.3.

Conservar i millorar la xarxa de camins

F) Redactar un Pla Especial de Camins destinat a definir el seu estat actual, la seva
importància històrica i tradicional, la seva funcionalitat i potencialitat i el tractament més
adequat per la seva conservació i desenvolupament d’aquesta potencialitat (incloent
l’estudi de la viabilitat d’aplicar mesures de reducció de velocitat als camins asfaltats
d’unió de nuclis, així com construcció de laterals amb carrils-bici i arbrat)
5.

Conservar i potenciar la biodiversitat i el medi natural
5.1. Aconseguir el bon estat ecològic als trams banyerencs de torrents i rieres
G) Redacció del Pla Especial de Rieres previst al POUM, incorporant un pla de gestió a
curt, mig i llarg termini (podria incorporar les tres accions següents)
H) Assegurar-se d’incorporar criteris de restauració del bosc de ribera a les zones verdes
definides pel POUM i colindants amb les rieres
I)

Assegurar-se de mantenir el subministrament d’aigua a les basses de l’actual
depuradora una vegada deixi de funcionar, amb projecte de naturalització de l’espai.

J) Realitzar projectes de restauració de bosc de ribera en trams concrets, incloent
l’eliminació total del canyar i la substitució progressiva de l’arbrat exòtic
5.2. Millorar la gestió dels espais forestals
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K) Redactar un projecte amb criteris ambientals pel disseny i manteniment de la zona
futura zona verda del Cosconar i les altres zones boscoses
5.3.

Millorar les zones verdes del municipi

L) Redactar un projecte de diagnosi ambiental de les zones verdes i boscoses del
municipi que incorpori una planificació de la seva adequació i proposta de creació de
noves a través de criteris de sostenibilitat ambiental. Acció introduïda pel grup de treball
M) Execució d’un projecte de jardí botànic d’espècies autòctones en una zona verda del
municipi.
N) Redacció d’un Catàleg d’Arbres Monumentals, Notables i Singulars del terme municipal
de Banyeres del Penedès
O) Actuació de millora de la diversitat botànica al Parc del Pujolet
5.4.

Recuperar el medi natural en zones degradades

P) Redactar el Pla Especial per recuperar i integrar paisatgísticament les infrastructures
incorporant la reforestació dels talussos a la AP-7
Q) Incorporar mesures de restauració ambiental i paisatgística a la Saldonera, amb
connexió visual i ecològica entre les zones verdes dels Boscos del Priorat, la Saldonera
i les masses forestals a l’entorn de l’ermita del Priorat
5.5.

Millorar el coneixement del medi natural del municipi

R) Mesurar tota una sèrie d’indicadors ambientals com el seguiment de papallones
nocturnes amb la metodologia BMS, el Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya
(SOCC), el Cens d’Aus Nidificants, i el seguiment de macroinvertebrats aquàtics del
torrent de Banyeres mitjançant l’establiment d’un grup estable del Projecte Rius

S) Elaborar un estudi complet, amb les dades anteriors i d’altres, sobre els beneficis
ambientals del paisatge agrícola tradicional en la conservació de la biodiversitat
Afegida una nova línia estratègica amb dos accions:
Revisió en profunditat del planejament urbanístic municipal i supramunicipal previst
X) Revisar el POUM amb criteris de contenció de creixement poblacional i superficial, i de
convergència de necessitats de serveis i creixements.
y) Protegir mitjançant qualificacions urbanístiques contundents el sòl del municipi davant la
imposició de grans infrastructures.

MEDI AMBIENT
6.Lluitar contra el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire
6.1. Afavorir les energies renovables amb baix impacte paisatgístic
A) Acolliment a les subvencions del Departament de Medi Ambient i Habitatge per la
col·locació de plaques fotovoltaiques per la generació d’energia a les instal·lacions
municipals i a l’escola.
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B) Instal·lació de captadors solars per escalfar aigua sanitària als edificis municipals antics
i nous amb demanda ACS, així com bonificació en IBI si s’instal·la energia fototèrmica
en habitatges particulars preexistents.
C) Establir una central fotovoltaica dins terrenys degradats prop dels accessos de la
IDIADA.
D) Establir un servei tècnic extern que certifiqui l’acompliment dels requisits ambientals del
POUM quant a l’energia.
En cas que s’instal·lés la central fotovoltaica, enlloc d’ocupar un espai nou seria més
convenient utilitzar zones ja existents, com podria ser el polígon industrial.
Tenir en compte que prop dels accessos a la IDIADA i a l’autopista encara es troben
marges de pedra seca, no considerar aquesta zona com a degradada.
6.2. Afavorir la conscienciació social sobre el canvi climàtic
E) Dimensionar les futures emissions de CO2 a quantitats compensables amb
reforestacions. No s’autoritzarien aquelles activitats que emetin, per elles mateixes o
pel transport que requereixen, més CO2 del que es podria absorvir el total del bosc
(l’existent i el que es pugui plantar) més l’activitat agrícola. S’ha introduït a partir del
treball del grup.
F) Establir una comptabilitat energètica municipal.
G) Realització d’una campanya informativa de les mesures que es poden prendre a casa i
als establiments per racionalitzar el consum d’energia.
H) Substituir el vehicle municipal per un vehicle híbrid.
6.3. Prevenir la contaminació lumínica
I)

Estudi dels resultats de l’inventari de l’enllumenat públic de la companyia gestora actual
i establir els mecanismes tècnics i legals (acolliment als ajuts del DMAH) en forma de
pla d’etapes per la seva substitució per la millora de l’eficiència energètica.

J) Reducció de la il·luminació del municipi a fi de disminuir la contaminació lumínica. S’ha
introduït a partir del treball del grup.
7.Reduir els residus i millorar la seva gestió
7.1.

Millorar el percentatge de recollida selectiva

K) Estudiar la conveniència del canvi de sistema (porta a porta) o contenidors soterrats,
incloent la recollida selectiva de matèria orgànica.
L) Estudiar la situació actual dels contenidors i reubicar-los o augmentar-ne el nombre a fi
de millorar i facilitar el servei de recollida de residus. S’ha introduït a partir del treball
del grup.
M) Carta de benvinguda als nous empadronats. Informació del servei de recollida dels
residus a través del porta a porta i explicació del funcionament de la deixalleria
comarcal.
Campanyes d’educació ambiental al col·lectiu de les dones pel tractament de residus S’ha
considerat eliminar-la pel caràcter sexista de l’acció.

45

______________
Limonium S.C.P.

Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès

Pla de Comunicació i Participació
Memòria

N) Equipar la deixalleria municipal a l’espai reservat al POUM. S’ha substituït per
Creació d’una deixalleria intermunicipal pels municipis de Banyeres del Penedès, Llorenç
del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i l’Arboç que inclogui un espai de tractament de
residus de la construcció.
O) Campanyes d’educació ambiental destinades a la totalitat de la població.
7.2.

Facilitar alternatives a la gestió dels residus domèstics

P) Campanya i subvenció parcial de l’ajuntament per la implantació de compostadors
casolans d’orgànica als habitants amb patis i jardins. S’ha substituït per:
Foment del compostatge per part dels particulars.
Q) Instal·lació d’un compostador al pati de l’escola i inclusió del seu funcionament en les
activitats del centre.
R) Fer campanyes de sensibilització ambiental (gots reutilitzables, instal·lació de
contenidors de selectiva) durant els actes de la festa major i festes populars.
S) Elaboració d’un pla de gestió de residus causats per l’activitat municipal.
T) Adopció d'una política de compres responsable i sostenible per part de l'Ajuntament de
Banyeres del Penedès; adopció d’un protocol de compres.
7.3.

Millorar la gestió als grans productors comercials i de petita indústria

U) Campanya informativa del tractament de residus de les activitats de serveis (fusteria,
serralleria), de les petites botigues de comestibles i els establiments de restauració.
7.4.
Millorar la gestió dels residus de la construcció
Impulsar la creació d’un dipòsit controlat de residus de la construcció en algun espai de la
comarca, prèviament degradat. S’ha eliminat l’acció ja que en cap cas accepten
l’abocament controlat de residus de construcció en un espai degradat com seria la pedrera,
tant per la necessitat de recuperar aquests espais com pel fet que entre la runa hi ha
residus perillosos (guix, pintura de mercuri).
8.

Gestionar el recurs aigua sota paràmetres d’estalvi, eficiència i conservació de la
seva qualitat
8.1.

Millorar la infrastructura d’abastament

V) Acabament de l’anella de la xarxa d’abastament.
W) Informatització de la presa de dades i el control de la xarxa d’abastament.
8.2.

Fomentar l’estalvi d’aigua

X) Divulgació de criteris de sostenibilitat de l’aigua a través de campanyes de
sensibilització per l’estalvi.
Y) Substituir les gespitoses a les zones verdes públiques.
Z) Bonificació en IBI per l’establiment de jardineria mediterrània a les zones verdes
privades i per la instal·lació de dipòsits particulars col·lectors de pluvials.
8.3.

Conservació del recurs aigua autòcton

AA) Canvi urgent de la normativa municipal de l’aigua. Acció introduïda pel grup de treball

46

______________
Limonium S.C.P.

Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès

Pla de Comunicació i Participació
Memòria

BB) Control rigurós de la qualitat dels aqüífers a fi de no barrejar l’aigua dels contaminats
amb la dels de qualitat. Acció introduïda pel grup de treball
CC)Reutilització de l’aigua amb una elevada concentració de nitrats en activitats escaients
com seria la fertilització dels camps de conreu. Acció introduïda pel grup de treball
DD)Impulsar la realització d’un estudi complet de la situació de l’aqüífer de sorres de Santa
Oliva.
EE) Reclamar a SOREA i altres companyies que faciliti les dades de les extraccions dins el
municipi amb destinacions alienes al mateix.
FF) Realització d’un inventari actualitzat de pous i impuls a la legalització d’aquells que no
estiguin en regla, incloent la instal·lació de comptadors.
GG) Establir un sistema de depuració de l’aigua eficient a fi que tota l’aigua que surti del
municipi estigui depurada per tal de poder-la retornar a la riera. Acció introduïda pel
grup de treball
Aquesta ha sortit de la participació i ja està inclosa a l’apartat de territori
Realitzar un seguiment continu de les espècies animals i vegetals més fràgils de la zona, dut a
terme pels alumnes del municipi, a fi d’utilitzar-lo com a indicador de degradació biològica, així
com ampliar el coneixement i la conscienciació ambiental de les futures generacions.

ECONOMIA
2.Diversificar l’activitat econòmica i l’estructura ocupacional
2.1.Facilitar l’adequació ambiental de les activitats econòmiques
A) Estudi vinculant de l’estat actual de les adaptacions de les antigues llicències
d’activitats al règim de llicència ambiental de la llei 3/98 en relació a les activitats de
l’annex II.1 i annex III, actuant en les que no compleixin els requisits en els terminis
establerts. S’ha introduït l’ultima part de la frase.
B) Proposta d’ordenança per l’adequació d’adaptació a la llei 3/98 de les activitats amb
baixa incidència ambiental (activitats innòcues).
C) Establiment d’un servei tècnic extern encarregat d’avaluar prèviament totes les
qüestions relatives a llicències ambientals, amb capacitat d’absorció de les empreses
en el territori. S’ha introduït l’ultima part de la frase.
D) Avaluar la instal·lació de noves empreses en concepte de generació de residus. Acció
introduïda pel treball del grup.
2.2. Promoure formació d’oficis dins el propi municipi
E) Estudi de la possibilitat de crear escoles tallers per la millora i arranjament de zones
boscoses, manteniment i adaptació paisatgística dels torrents i escola de constructors
d’elements de pedra en sec.
F) Creació de llocs de treball i autorització d’activitat a partir de la relació territori/lloc de
treball (inferior a ???m2/treballador). Acció introduïda pel treball del grup.
2.3. Cercar l’aprofitament econòmic de les activitats de gran dimensió situades a Banyeres i
rodalies
G) Realitzar contactes amb les empreses especialitzades per aconseguir la instal·lació a
Banyeres d’un establiment hoteler dedicat a allotjar persones lligades a les grans
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activitats del municipi o de la rodalia (IDIADA, polígon l’Albornar, polígons de Santa
Oliva).
H) Promoure cursos de formació als empresaris de Banyeres d’hosteleria i restauració per
adaptar els seus productes al creixement econòmic previst en el territori.
I)

Elaborar estudis previs de la possible rendibilitat d’empreses sobredimensionades en el
territori. Acció introduïda pel treball del grup.

J) La potenciació econòmica ha de fer-se tenint en compte les necessitats d’ocupació del
municipi i no d’ens supramunicipals. Acció introduïda pel treball del grup.
9. Aconseguir explotacions agrícoles i ramaderes més rendibles i sostenibles
9.1.Aconseguir estàndards de qualitat en la producció agrària
K) Redacció i implementació d’un codi de bones pràctiques pels tractaments fitosanitaris
dels agricultors de les zones d’horta i regadiu.
L) Desenvolupar el Pla Especial de foment dels conreus tradicionals previst al POUM,
incloent una taula de diàleg i concertació amb els agricultors actius.
M) Participar activament i desenvolupar la Festa del Most i el seu lligam amb la producció
agrícola autòctona.
N) Bonificar els impostos que paguen els titulars d’explotacions agrícoles actives a
l’ajuntament.
O) Identificar terres actualment no conreades i valorar la possibilitat d’establiment d’un
banc de terres agrícoles, gestionat per l’ajuntament, de foment del lloguer per activitats
agrícoles tradicionals.
9.2. Adequació ambiental de les activitats ramaderes
P) Establir un sistema de control del compliment de la legislació ambiental de les activitats
anteriors a la llei 3/98 i les activitats de nova creació, mitjançant contractació
assessorament extern puntual. Inclou control i seguiment dels plans de dejeccions
ramaderes del Decret 50/2005 de l’adequació de la llei 3/98.
10.Optimitzar el potencial turístic del municipi
10.1.Recuperar elements patrimonials i senyalitzar-los per generar recursos turístics
Q) Projecte de senyalització de rutes pel terme municipal. Rutes de senderisme, amb BTT
i per cavalls. Implementació i ampliació del projecte ecoturisme iniciat a Santa Oliva.
R) Inventari de les barraques de pedra en sec del terme municipal i altres elements
d’interès etnològic del secà i proposta de consolidació d’un catàleg i protecció a través
del nou POUM.
S) Cercar convenis per visites guiades a recursos privats com Caves Bofills o alguns dels
masos importants del territori.
T) Establir plafons interpretatius als elements històrics més importants: torre de Banyeres,
Ermita del Priorat i jaciment ibèric de Sant Miquel.
U) Excavar i adequar el jaciment de Sant Miquel i altres indrets amb indicis constatats,
abans que s’hi duguin a terme accions que ho puguin malmetre.
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V) Estudi de viabilitat de la creació al Molí del Mata d’un Centre d’interpretació i gaudi de
la natura de la plana litoral del Baix Penedès.
10.2. Millorar el paisatge urbà i l’entorn escènic
W) Projecte d’adequació paisatgística de les entrades del poble.
X) Projecte d’integració paisatgística de l’escollera sota el turó del castell al costat nordoest.
Y) Creació d’un sistema d’identificació uniforme (escut municipal) de totes les cases velles
del poble. Número de la casa i renom.
Z) Establiment d’una comissió que assessori en temes urbanístics i paisatgístics. Acció
introduïda pel treball del grup.
10.3. Millorar la difusió i la promoció turística del municipi
AA) Proposta de senyalització identificativa amb cartells informatius dels elements
patrimonials del poble.
BB) Impuls a la creació de rutes específiques que uneixin el Parc del Foix amb el Montmell
amb aprofitament de tots els recursos turístics dels municipis creuats.
CC)Impuls a la promoció del patrimoni “artístic-pedagògic” que suposen les figures de
Marta Mata i Josep Cañas, en coordinació amb altres seus museístiques de
personatges emblemàtics del Penedès.
DD)Elaboració d’un opuscle informatiu sobre espècies vegetals i faunístiques de la plana
del Baix Penedès – edició conjunta amb la resta de municipis i sota la marca “Costa
Daurada-Baix Penedès”.
EE)Programació d’activitats diverses (cultura, esports, comerç, festes, música...) com a
reclam i promoció del poble. Acció introduïda pel treball del grup.
Seguint les indicacions dels dinamitzador/a, cada grup ha prioritzat 12 accions. Aquestes
accions s’han col·locat en una paper d’embalar i els components dels altres grups n’han pogut
escollir un parell. Tot seguit es mostren les dotze accions que ha prioritzat cada grup amb el
nombre de suports de han tingut per part dels altres participants al taller:

SOCIETAT
Estudi de relació dels serveis amb la població, dues agendes paral·leles
Limitar el creixement a la mitjana catalana
Exigir al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya una solució a
la sobresaturació del Consultori Mèdic
Crear una comissió de festes
Consolidar les activitats d’educació ambiental a l’escola, establint dues línies
clares de treball (residus, medi natural i patrimoni) i potenciant la realització
de l’Agenda 21 escolar.
Adequar i realitzar un bon manteniment als equipaments esportius en la
ubicació actual.
Realitzar una restauració natural a la Cantera Antònia
Revisar el conveni amb els Mossos d’Esquadra pel control del trànsit rodat al
municipal amb especial atenció al tractament de la contaminació acústica pel
trànsit rodat i el trànsit a velocitat alta en camins rurals
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Potenciar el Centre Cívic com a espai d’atenció al ciutadà, sent l’espai de
referència fora de l’horari de l’Ajuntament de Banyeres.
Dissenyar i executar un calendari de sortides destinades al coneixement del
patrimoni cultural, històric i natural del municipi, fent participar les entitats en
la seva planificació i realització.
Creació d’una borsa d’habitatges de lloguer i habitatges en venta a l’oficina
municipal per l’oferta d’habitatges de segona residència i per captació de
població nova
Ampliar el catàleg de patrimoni.
Potenciar el comerç de proximitat

TERRITORI
Revisar el POUM amb criteris de contenció de creixement poblacional i
superficial, i de convergència de necessitats de serveis i creixements
Protegir mitjançant qualificacions urbanístiques contundents el sòl del
municipi davant la imposició de grans infrastructures
Valoració del projecte de creació d’una variant de la carretera TP-2124 només
per reconstruir el nucli i allunyar-la més del casc urbà
Redacció del Pla Especial de Rieres previst al POUM, incorporant un pla de
gestió a curt, mig i llarg termini
Incorporar mesures de restauració ambiental i paisatgística a la Saldonera,
amb connexió visual i ecològica entre les zones verdes dels Boscos del
Priorat, la Saldonera i les masses forestals a l’entorn de l’ermita del Priorat
Redactar un projecte amb criteris ambientals pel disseny i manteniment de la
zona futura zona verda del Cosconar i les altres zones boscoses
Redactar el Pla Especial per recuperar i integrar paisatgísticament les
infrastructures incorporant la reforestació dels talussos a la AP-7
Estudi de viabilitat d’una línia d’autobús, explotada amb microbús, que millori
la connexió amb l’estació de l’Arboç i els emplaçaments industrials i àrees
aglutinadores de treball, amb incursions als 6 nuclis de població i l’accés a
l’institut per part dels estudiants de Batxillerat
Redactar un Pla Especial de Camins destinat a definir el seu estat actual, la
seva importància històrica i tradicional, la seva funcionalitat i potencialitat i el
tractament més adequat per la seva conservació i desenvolupament
d’aquesta potencialitat (incloent l’estudi de la viabilitat d’aplicar mesures de
reducció de velocitat als camins asfaltats d’unió de nuclis, així com
construcció de laterals amb carrils-bici i arbrat).
Redactar un projecte de diagnosi ambiental de les zones verdes i boscoses
del municipi que incorpori una planificació de la seva adequació i proposta de
creació de noves a través de criteris de sostenibilitat ambiental
Mesurar tota una sèrie d’indicadors ambientals com el seguiment de
papallones nocturnes amb la metodologia BMS, el Seguiment d’Ocells
Comuns de Catalunya (SOCC), el Cens d’Aus Nidificants, i el seguiment de
macroinvertebrats aquàtics del torrent de Banyeres mitjançant l’establiment
d’un grup estable del Projecte Rius
Redactar un projecte específic de reconversió del tram urbà de la TP-2124 en
una rambla o passeig que permeti tots els tipus de mobilitat i restauri
paisatgísticament aquesta façana del nucli

SUPORTS
12
7
4
3
2

1

MEDI AMBIENT
SUPORTS
Dimensionar les futures emissions de CO2 a quantitats compensables amb
12
reforestacions. No s’autoritzarien aquelles activitats que emetin, per elles
mateixes o pel transport que requereixen, més CO2 del que es podria absorvir
el total del bosc (l’existent i el que es pugui plantar) més l’activitat agrícola
Establir un servei tècnic extern que certifiqui l’acompliment dels requisits
8
ambientals del POUM quant a l’energia
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Creació d’una deixalleria intermunicipal pels municipis de Banyeres del
Penedès, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i l’Arboç que
inclogui un espai de tractament de residus de la construcció
Instal·lació de captadors solars per escalfar aigua sanitària als edificis
municipals antics i nous amb demanda ACS, així com bonificació en IBI si
s’instal·la energia fototèrmica en habitatges particulars preexistents
Canvi urgent de la normativa municipal de l’aigua
Estudi dels resultats de l’inventari de l’enllumenat públic de la companyia
gestora actual i establir els mecanismes tècnics i legals (acolliment als ajuts
del DMAH) en forma de pla d’etapes per la seva substitució per la millora de
l’eficiència energètica
Divulgació de criteris de sostenibilitat de l’aigua a través de campanyes de
sensibilització per l’estalvi
Campanyes d’educació ambiental destinades a la totalitat de la població
Realitzar un seguiment continu de les espècies animals i vegetals més fràgils
de la zona, dut a terme pels alumnes del municipi, a fi d’utilitzar-lo com a
indicador de degradació biològica, així com ampliar el coneixement i la
conscienciació ambiental de les futures generacions
Reclamar a SOREA i altres companyies que faciliti les dades de les
extraccions dins el municipi amb destinacions alienes al mateix
Elaboració d’un pla de gestió de residus causats per l’activitat municipal
Foment del compostatge per part dels particulars i a l’escola

ECONOMIA
La potenciació econòmica ha de fer-se tenint en compte les necessitats
d’ocupació del municipi i no d’ens supramunicipals
Elaborar estudis previs de la possible rendibilitat d’empreses
sobredimensionades en el territori
Creació de llocs de treball i autorització d’activitat a partir de la relació
territori/lloc de treball (inferior a ???m2/treballador)
Excavar i adequar el jaciment de Sant Miquel i altres indrets amb indicis
constatats, abans que s’hi duguin a terme accions que ho puguin malmetre
Establiment d’un servei tècnic extern encarregat d’avaluar prèviament totes
les qüestions relatives a llicències ambientals, amb capacitat d’absorció de les
empreses en el territori
Estudi vinculant de l’estat actual de les adaptacions de les antigues llicències
d’activitats al règim de llicència ambiental de la llei 3/98 en relació a les
activitats de l’annex II.1 i annex III, actuant en les que no compleixin els
requisits en els terminis establerts
Identificar terres actualment no conreades i valorar la possibilitat d’establiment
d’un banc de terres agrícoles, gestionat per l’ajuntament, de foment del
lloguer per activitats agrícoles tradicionals
Realitzar contactes amb les empreses especialitzades per aconseguir la
instal·lació a Banyeres d’un establiment hoteler dedicat a allotjar persones
lligades a les grans activitats del municipi o de la rodalia (IDIADA, polígon
l’Albornar, polígons de Santa Oliva).
Projecte de senyalització de rutes pel terme municipal. Rutes de senderisme,
amb BTT i per cavalls. Implementació i ampliació del projecte ecoturisme
iniciat a Santa Oliva
Establiment d’una comissió que assessori en temes urbanístics i paisatgístics
Estudi de la possibilitat de crear escoles tallers per la millora i arranjament de
zones boscoses, manteniment i adaptació paisatgística dels torrents i escola
de constructors d’elements de pedra en sec
Programació d’activitats diverses (cultura, esports, comerç, festes, música...)
com a reclam i promoció del poble
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Des dels/les dinamitzador/es de cada grup de treball s’ha valorat la sessió de treball com a molt
positiva. L’actitud dels participants ha estat molt constructiva en tots els moments. Fins i tot
podríem afirmar que els participants s’han divertit amb la dinàmica proposada.

Els quatre dinamitzadors/es han pogut notar que molts dels participants portaven les
afirmacions molt treballades, s’havien llegit la diagnosi i havien valorat totes i cadascuna de les
afirmacions. Des de l’equip de dinamitzador/es s’ha notat que en els quatre grups s’han
introduït afirmacions similars, també s’ha vist que diversos participants portaven les mateixes
anotacions a les afirmacions. Aquest fet ens fa pensar que alguns dels participants han fet una
trobada prèvia per parlar i consensuar les afirmacions que més els ha interessat introduir.

4. Conclusió final

Per acabar des de l’equip tècnic es vol fer una conclusió final del procés de participació per
valorar tan els aspectes positius com els aspectes negatius. Cal comentar també que es tracta
d’una valoració subjectiva realitzada per l’equip tècnic de l’Agenda 21, on s’hi inclouen els
dinamitzadors/es dels diversos tallers.

En primer lloc s’anuncien els aspectes que es valoren com a positius, tot seguit s’anuncien els
aspectes que es valoren com a negatius. Immediatament després es comenten els aspectes
més rellevants d’aquesta valoració.

Aspectes positius:
-

La difusió de les sessions de treball

-

El número i l’actitud dels participants a les sessions de treball

-

L’espai on s’han realitzat les sessions de treball

-

Les conclusions que s’han arribat després de cada taller

Aspectes negatius:
-

El moment de realització del procés

-

Poca representativitat dels participants

-

El no retorn de la informació per part de l’equip redactor

En primer lloc s’ha de comentar que s’ha realitzat una bona difusió pel que fa a convocar als
banyerecs i banyerenques a les sessions de treball. Manoli Márquez s’ha encarregat de
coordinar aquests difusió. Des de Limonium, per a realitzar la difusió dels tres tallers que s’han
realitzat, s’han elaborat butlletes d’informació i inscripció (en algun cas) que han estat
distribuïdes llar per llar. A més a més, el boca a boca que s’ha portat a terme per part, sobretot,

52

______________
Limonium S.C.P.

Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès

Pla de Comunicació i Participació
Memòria

de persones que no comparteixen les actuacions que s’estan portant a terme des del consistori,
ha fet que a les sessions de treball hi acudissin un nombre important de participants. Tot i això,
es vol fer notar, que la representativitat és valora com a baixa, ja que la majoria dels
participants representen una sola corrent d’opinió municipal. Per tant, des de l’equip tècnic en
tot moment es parlar de les opinions dels participants al taller com a opinions dels participants
del taller, no com a opinions dels vilatans i vilatanes de Banyeres del Penedès. En tot moment
estem treballant qualitativament, no quantitativament.

Per altra banda es vol comentar que després de cada sessió no s’ha realitzat un retorn del
treball als assistents. Si bé si que s’han penjat els documents resultants a la web de
l’Ajuntament, no s’han fet sessions de presentació dels resultats. Els/les participants de les
diverses sessions ens han fet arribar aquesta inquietud i des de l’equip redactor s’ha valorat
com a una deficiència del procés. En propers processos de participació s’inclourà la
presentació dels resultats de la sessió anterior abans de realitzar la següent.

Es vol comentar, també, que el moment en que s’ha realitzat l’Agenda 21 a Banyeres del
Penedès, potser, no ha estat el moment més idoni. Es planteja deixar el procés obert, fins
després de les eleccions municipals, perquè sigui el govern de la legislatura 2007-2011 el que
decideixi a què es compromet respecte l’Agenda 21, la seva diagnosi i les seves accions. La
proximitat a les eleccions municipals es valora com un efecte distorsionador pel que fa a la
participació ciutadana en aquest tipus de processos. També s’ha de tenir en compte situació
creada a la comarca del Baix Penedès, en relació al projecte de Logis Penedès, també s’ha fet
evident en el desenvolupament de les sessions de participació.

Per últim, des de l’equip tècnic, volem agrair la participació al procés de totes aquelles
persones que han assistit als tallers o bé que han estat entrevistats en diverses parts del
procés. Gràcies per la vostra participació!
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