Pla de Desenvolupament
Ambiental del Pallars Jussà
Maig de 2019

Annex al Pla de Desenvolupament Econòmic i Social

Crèdits
Redacció: Jaume‐Adrià Badia Boher i Jordi Castilló Carretero
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pallars Jussà
Redacció: maig de 2019
Aprovació: XXXXXXXXXX

2

Índex
Introducció

4

L’Agenda 21. Línies estratègiques ambientals definides el 2011

5

Avaluació del grau d’execució i priorització de les accions de l’Agenda 21

7

El nou context de desenvolupament ambiental al Pallars Jussà

21

3

1. Introducció
L’any 2011 el Consell Comarcal va aprovar l’Agenda 21 del Pallars Jussà, un document de
planificació ambiental que buscava la transició cap a la sostenibilitat local, inspirat en les
conclusions de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el
Desenvolupament Sostenible, també denominada "Cimera de la Terra", celebrada a Rio de
Janeiro al 1992. El document plantejava 9 línies estratègiques amb un total de 74 accions
ambientals a implementar en el període 2011‐2019.
L’any 2017 el Consell Comarcal va aprovar el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del
Pallars Jussà, en base a un treball ampli i transversal, definint propostes pel període 2017‐
2022. En aquest document no es va incloure cap acció en l’àmbit ambiental, perdent una
oportunitat que aquest sector fos també un motor de desenvolupament econòmic i social de
la comarca.
Tal i com defineix l’Organització de les Nacions Unides, per a complir els compromisos de
desenvolupament sostenible adoptats per les nostres institucions, hi ha d’haver un clar vincle
entre el creixement econòmic, social i ambiental. Per assolir aquest objectiu s’ha definit
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, un document que defineix les línies d’actuació que
serien desitjables per a l’assoliment dels 17 objectius mundials de desenvolupament
sostenible. Aquest document s’ha desplegat a nivell estatal l’any 2018 mitjançant el Plan de
Acción para la Implementación de la Agenda 2030. A nivell català, s’ha el Consell Assessor pel
Desenvolupament sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya ha elaborat el document
L’Agenda 2030: Transformar Catalunya, Millorar el Món, amb consells per aplicar a Catalunya
l’Agenda 2030.
Donat que enguany finalitza la vigència de l’Agenda 21 del Pallars Jussà, s’ha cregut adient
revisar‐la i actualitzar‐la, canviant‐ne el format per tal que sigui l’annex ambiental del Pla de
Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars Jussà. D’aquesta manera, es pretèn que quan
es revisi aquest Pla ja s’inclogui el sector ambiental com un àmbit més, indestriable d’altres
am¡àmbits com l’agricultura, el turisme o el serveis a les persones. Alhora, la revisió de
l’Agenda 21 ha permès incorporar els criteris de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
Per a la redacció del present document, anomenat Pla de Desenvolupament Ambiental del
Pallars Jussà, s’ha realitzat una revisió exhaustiva del grau d’execució de totes les accions
previstes a l’Agenda 21. A més, d’acord amb el context i les prioritats econòmiques, socials i
ambientals actuals, s’ha revaluat la prioritat de cada acció i s’han redefinit les línies
estratègiques del pla.
El Pallars Jussà és una de les comarques més despoblades i geogràficament aïllades de
Catalunya. Aquest context genera un ampli ventall de reptes de desenvolupament econòmic i
social, i alhora, també genera oportunitats que cal saber identificar i impulsar. Entre elles, les
iniciatives de desenvolupament sostenible en un àmbit transversal, des del turisme fins les
iniciatives empresarials i la promoció del patrimoni natural, poden ser un bon pilar pel progrés
de la comarca. El present Pla de Desenvolupament Ambiental pretén ser una eina per
incentivar i impulsar cadascuna d’aquestes iniciatives.
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2. L’Agenda 21. Línies estratègiques ambientals definides el 2011
L’Agenda 21 és el pla d’acció ambiental proposat per l’Organització de les Nacions Unides l’any
1992, i té com a objectiu definir les línies estratègiques de desenvolupament sostenible del
segle XXI. L’Agenda 21 està especialment dissenyada per a la seva aplicació simultània tant a
l’àmbit global, nacional com local.
Seguint les directrius d’aquest pla, l’any 2011 el Consell Comarcal del Pallars Jussà va aprovar
l’Agenda 21 redactada pel Centre de Desenvolupament Rural Integral de Catalunya
(CEDRICAT), amb el finançament de la Diputació de Lleida. Aquest pla establia un total de 9
línies estratègiques amb un total de 72 accions ambientals a desenvolupar al llarg d’una
dècada.
23 anys després de la creació de l’Agenda 21, l’any 2015, la situació social, econòmica i
ambiental global ha evolucionat molt. Davant d’aquesta realitat, l’ONU elabora l’Agenda 2030,
que recull 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les diferents línies d’aplicació
d’aquests fins l’any 2030. El Consell Comarcal del Pallars Jussà té la voluntat d’implementar
aquests objectius i incloure’ls dins els diferents plans de desenvolupament de la comarca. A
continuació es relacionen els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) d el’Agenda
2030:

La realitat social, econòmica i ambiental del Pallars Jussà, també ha evolucionat al llarg
d’aquesta dècada. És per això que considerem necessària una revisió de les línies estratègiques
i de les diferents accions ambientals definides l’any 2011. Per una banda, per adaptar‐nos a les
noves línies d’acció marcades per l’ONU, i per l’altra, per optimitzar la distribució de recursos
econòmics en les accions més prioritàries a nivell ambiental a la comarca.
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El nou Pla de Desenvolupament Ambiental resultant de la revisió i actualització de l’Agenda 21
del Pallars Jussà, estableix un seguit de línies estratègiques per a l’inici de la pròxima dècada,
prenent aquelles accions del passat que mereixen continuïtat, i afegint aquelles noves
oportunitats i responsabilitats que han anat sorgint: el Geoparc, la declaració d’Espais Naturals
Protegits, els compromisos internacionals de gestió sostenible de residus i aigües, entre
d’altres.
A continuació s’avaluarà el grau de compliment de les diferents accions ambientals definides a
l’Agenda 21 per determinar i justificar si aquestes mereixen una continuïtat en el present pla.
A partir d’aquest filtratge i de la inclusió de noves accions, es definirà el nou Pla de
Desenvolupament Ambiental i el desplegament de l’Agenda 2030 al Pallars Jussà.
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3. Avaluació del grau d’execució i priorització de les accions de
l’Agenda 21
En aquest punt s’avalua el grau d’execució de cada acció proposada per l’Agenda 21 l’any
2011. També es prioritzen les accions que cal continuar realitzant, i es justifica les que es
proposa deixar fora del nou pla, ja sigui perque ja estan executades, per considerar‐se poc
prioritàries, o perquè les estan promovent i desenvolupant altres administracions.
Cal tenir en compte que el present Pla té com a objectiu ser una eina per tal que el Consell
Comarcal del Pallars Jussà desplegui una política ambiental, ja sigui amb accions pròpies o de
suport a empreses, entitats o altres administracions. Les accions que desenvolupen
íntegrament tercers en les que el Consell Comarcal no hi juga cap rol s’han eliminat per ser el
màxim de concisos en quant a les accions del Pla i poder‐ne assolir un major nivell de
seguiment.
Aquets mateix criteri de simplificació d’accions és el que ha inspirat la nova planificació, ja que
l’Agenda 21 contenia 74 accions, un nombre excessiu per ser implementat de forma eficient
amb els recursos humans del Consell Comarcal. En el nou pla s’han agrupat accions,
generalitzant‐les sempre que s’ha cregut convenient, per tal de disposar d’un pla el més
sintètic possible però alhora prou obert com per adaptar‐se a les noves situacions que sorgiran
en els propers anys.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ ACTIVA DEL
PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE LA COMARCA
Número

Nom de l’acció

1.1

Elaborar el Pla Director
Integral dels Valors
Patrimonials de la
Comarca

1.2

Donar continuïtat a les
accions previstes en el
projecte de gestió del riu
Noguera Pallaresa en el
tram entre els
embassaments de Sant
Antoni i Terradets

1.3

Pla de Recuperació i
Manteniment de les
Cabaneres

1.4

1.5

Reforçar la Vall Fosca
com a porta d’entrada al
Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici

Fomentar la creació de
petits horts municipals
en zones abandonades o
solars sense construir

1.6

Elaborar la Carta del
Paisatge de la Comarca
del Pallars Jussà

1.7

Reunions de treball
sobre la gestió de la
Reserva Nacional de
Caça de Boumort

Estat actual

Prioritat actual

Justificació

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Els diferents objectius definits en aquesta
acció s’estan duent a terme sense la
necessitat d’una figura aglutinadora com
seria el Pla Director Integral. Es considera que
es pot prescindir d’aquesta figura.

Prioritat
mitjana

S’han executat diverses actuacions de millora
ambiental i ús públic d’aquest espai natural.
Tot i que queden actuacions pendents
d’executar, es proposa emmarcar‐les en una
acció més genèrica de suport a la gestió dels
espais naturals de la comarca

Prioritat baixa

Es proposa incloure‐la en una acció més
àmplia que inclogui la recuperació d’altres
tipologies de camins.

Prioritat alta

S’han dut a terme diferents accions, on
destaca la senyalització direccional a la xarxa
de carreteres i la futura construcció per part
del Parc Nacional d’una seu al municipi de la
Torre de Capdella. Es considera una acció de
prioritat alta ja que seria un revulsiu turístic
que generaria un major flux de visitants a la
comarca i un fort impacte econòmic.

En curs

Prioritat alta

Fins l’actualitat a la comarca només hi ha una
experiència (Talarn) de recuperació d’horts
abandonats com a horts socials. Es valora
com una acció molt interessant per la
multiplicitat d’objectius que s’assoleixen.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Els Catàlegs de Paisatge elaborats per la
Generalitat ja aporten suficient informació.
L’elaboració d’una carta comarcal no es
considera una acció prioritària a
desenvolupar en el present Pla.

Prioritat alta

Actualment es col∙labora activament amb la
Reserva en l’àmbit turístic. Es podria ampliar
la col∙laboració en altres àmbits de la gestió
de l’espai. Es proposa emmarcar aquesta
acció en una de més genèrica de suport a la
gestió dels espais naturals de la comarca

Executat
parcialment

No iniciat

En curs

En curs
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Número

Nom de l’acció

Estat actual

Prioritat actual

Justificació

1.8

Promoure actuacions de
restauració dels hàbitats
per recuperar les
espècies autòctones

En curs

Prioritat
mitjana

S’han desenvolupat diverses iniciatives per
part d’entitats. Es proposa emmarcar aquesta
acció en una de més genèrica de suport a la
gestió dels espais naturals de la comarca.

1.9

Pla de Manteniment i
Recuperació dels
Barrancs de les Conques
Fluvials

No iniciat

Acció no
prioritària

Es proposa emmarcar aquesta acció en una
de més genèrica de suport a la gestió dels
espais naturals de la comarca.

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Actualment el Consell Comarcal és l’ens de
referència al Pallars Jussà en la promoció i
impuls del turisme. Aquest s’està assolint
perfectament sense disposar d’un Patronat
de Turisme. Per tant, no es considera
necessària la creació d’aquest tipus de figura

Prioritat alta

El Consell Comarcal promou un ampli ventall
d’iniciatives ecoturístiques. És important que
continuï donant suport a les ja existents i les
que s’estan gestant.

Prioritat
mitjana

Fins ara l’Ajuntament de Tremp ha editat
guies d’ecoturisme i senderisme en paper
d’àmbit municipal. Diferents ajuntaments
estan promocionant itineraris a peu
autoguiats pels seus municipis a través de la
aplicació mòbil NaturaLocal. Cal continuar
donant suport a iniciatives que fomentin el
turisme actiu al medi natural com una forma
d’apropar la ciutadania a la natura i divulgar‐
ne el seu interès i valors. Al nou pla es
proposa incloure‐la en una acció més àmplia
de difusió dels valors naturals de la comarca.

1.10

Constituir un Patronat
de Turisme Comarcal

1.11

Crear productes turístics
diferenciats i amb valor
afegit

1.12

Itineraris interpretatius i
edició de guies
interpretatives del medi
natural i cultural de la
comarca per a la pràctica
del turisme actiu

No iniciat

En curs

En curs
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I L’ÚS DE L’AIGUA
Número

Nom de l’acció

Estat actual

Prioritat actual

Justificació

2.1

Campanya de
sensibilització per al
consum racional d’aigua

No iniciat

Prioritat baixa

Es proposa mantenir‐la, tot i que ampliant el
seu àmbit a l’aigua i l’energia.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

L’execució d’aquesta acció és una
competència dels ajuntaments. Es proposa no
incloure‐la al present Pla, que té un àmbit
comarcal.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

L’execució d’aquesta acció és una
competència dels ajuntaments. Es proposa no
incloure‐la al present Pla, que té un àmbit
comarcal.

En curs

Prioritat baixa.
No incloure al
nou Pla

El Consell Comarcal actualment gestiona els
cloradors de tots els municipis del Pallars
Jussà excepte Tremp, Salàs i la Pobla de
Segur. Es considera que aquesta acció no és
tan prioritària com altres de la línia
estratègica 2, i per tant es proposa no
incloure‐la al present Pla.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

L’execució d’aquesta acció és competència
dels ajuntaments. Es proposa no incloure‐la al
present Pla, que té un àmbit comarcal.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

L’execució d’aquesta acció és competència
dels ajuntaments. Es proposa no incloure‐la al
present Pla, que té un àmbit comarcal.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

L’execució d’aquesta acció és competència
dels ajuntaments. Es proposa no incloure‐la al
present Pla, que té un àmbit comarcal.

No iniciat

Prioritat alta

Es proposa redefinir aquesta acció per la
instal∙lació de sistemes de separació d’aigües
blanques i de clavegueram, ara que el Consell
Comarcal gestiona les depuradores d’aigües
residuals de la comarca.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Des de l’Agència Catalana de l’Aigua es
considera que l’ús d’aigua de depuradora
seria força limitat, i actualment no val la pena
implementar estudis d’aquest tipus.

2.2

2.3

Executar les accions
previstes en els plans
directors d’abastament
de l’aigua dels municipis
de la comarca
Ampliar l’abastament
d’aigua a les masies i
granges a partir de la
Xarxa de Distribució del
Regadiu de la Conca de
Tremp

2.4

Servei integral de
manteniment i control
dels cloradors

2.5

Instal∙lar els comptadors
en aquells punts on hi
hagi aforaments

2.6

Fomentar l’elaboració i
aprovació de les
ordenances municipals
d’estalvi d’aigua

2.7

Jornada informativa
sobre models de tarifes
d’abastament d’aigua

2.8

Fer actuacions de millora
en la xarxa de
clavegueram dels nuclis

2.9

Estudi sobre la viabilitat
de reutilització de les
aigües depurades al nucli
de Tremp
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: APOSTAR PER L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L’ÚS DE LES
ENERGIES RENOVABLES
Número

Nom de l’acció

Estat actual

Prioritat actual

Justificació
Es considera que amb l’actual estructura i
espais d’atenció al públic del Consell
Comarcal són suficents per captar consultes
d’aquest àmbit i donar‐los la resposta
adequada. No es considfera necessària la
creació d’una oficina específica per l’energia.

3.1

Promoure la creació de
l’Oficina Comarcal de
l’Energia

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

3.2

Campanya sobre estalvi
energètic i energies
renovables

No iniciat

Prioritat baixa

Es proposa mantenir‐la, tot i que ampliant el
seu àmbit a l’aigua i l’energia.

3.3

Sistema de bonificacions
per a la implantació de
l’aprofitament solar
tèrmic

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Actualment ni el Consell Comarcal ni els
ajuntaments disposen de l’estructura
humana i l’economia necessàries per dur a
terme aquesta acció. Es proposa no incloure‐
la al present Pla.

3.4

Pla estratègic de
l’energia de les
instal∙lacions municipals
de la comarca

Executat

Acció
finalitzada.
No incloure al
nou Pla

Acció duta a terme en el marc del PAES (Pla
d’Acció per a l’Energia Sostenible) de cada
ajuntament, finançats per la Diputació de
Lleida.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: ASSOLIR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE
Número

4.1

4.2

Nom de l’acció

Pla de mobilitat de la
comarca del Pallars Jussà

Portal a internet per
compartir cotxe

4.3

Creació dels camins
escolars

4.4

Treballar amb les
empreses de transport
públic per a la millora del
servei

4.5

Setmana de la mobilitat
sostenible i segura

Estat actual

Prioritat actual

Justificació

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Tremp i la Pobla de Segur ja disposen del seu
propi pla de mobilitat. La intensitat del trànsit
a la resta de municipis no fa necesari disposar
d’aquest Pla. Es considera innecessària la
redacció d’un pla d’abast comarcal.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Diverses empreses privades i grups a les
xarxes socials ja solucionen l’actual demanda
de transport privat compartit. Es proposa no
incloure aquesta acció al present Pla.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Es considera que de moment aquesta acció
no és necessària als nuclis amb escola
(Tremp, la Pobla de Segur, Isona, Salàs de
Pallars, la Plana de Montrós i Espluga de
Serra). Es proposa no incloure aquesta acció
al present Pla.

Prioritat
mitjana

Fins l’actualitat El Consell Comarcal ha
treballat amb Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC) per conciliar uns bons horaris de tren.
Cal seguir treballant amb aquesta i la resta
d’empreses de transport.

Prioritat
mitjana

En els darrers anys s’han adherit a aquesta
acció alguns ajuntaments i escoles. El Consell
podria seguir treballant per impulsar i
expandir aquesta acció, no només durant
aquesta setmana concreta.

En curs

En curs
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: FOMENTAR UNA ECONOMIA DIVERSA RESPECTUOSA AMB EL
MEDI AMBIENT I AMB LA VINCULACIÓ AMB LA COMARCA
Número

Nom de l’acció

Estat actual

5.1

Seminari sobre distintius
de qualitat i taula
d’experiències

En curs

5.2

Impulsar la creació d’un
distintiu de qualitat per
als productes i serveis
del Pallars Jussà

En curs

5.3

Campanya de promoció i
comercialització dels
productes locals de
qualitat, artesans i
ecològics del Pallars
Jussà

En curs

5.4

Catàleg dels productes
de qualitat del Pallars
Jussà

Executat

5.6

Elaborar una carta
gastronòmica amb
productes locals de
qualitat

Executat

5.5

Punt d’informació i
divulgació sobre els
productes artesans de
qualitat de la comarca

5.7

Ampliar la introducció
dels productes ecològics
i locals de qualitat en
menjadors col∙lectius del
Pallars Jussà

5.8

Sessió informativa sobre
la responsabilitat social a
l’empresa (RSE)

5.9

Anàlisi sobre els nous
jaciments d’ocupació

Prioritat actual

Justificació

No incloure al
nou Pla

Inicialment el Consell Comarcal va
desenvolupar el projecte “5 sentits” de
difusió del sector agroalimentari.
Més tard el suport al sector agroalimentari de
tota la comarca es va acordar que es fes des
de l’Ajuntament de Tremp a través del
projecte Al Teu Gust, amb el finançament del
SOC (T7C).
Es preveu que aquest ens continuï liderant el
projecte en els propers anys sense
participació del Consell Comarcal, motiu pel
qual no es concreten accions del sector
agroalimentari en el nou Pla

Executat

Acció
finalitzada.
No incloure al
nou Pla

Aquest punt es va establir a l’edifici CITA
quan funcionava com a restaurant. En tancar‐
se es va traslladar a l’Epicentre, on encara
està operatiu.

Parcialment
executat

Acció
finalitzada.
No incloure al
nou Pla

Des del Consell Comarcal s’ha incentivat el
consum de productes locals en menjadors
escolars.

Executat

Acció
executada.
No incloure al
nou Pla

Acció executada en el marc dels seminaris
d’empreneduria organitzats pel Consell
Comarcal.

Executat

Acció
finalitzada.
No incloure al
nou Pla

S’ha dut a terme en el marc de l’elaboració
del Pla de Desenvolupament Econòmic i
Social del Pallars Jussà.
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No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Es considera una acció no prioritària en
l’actualitat. Es proposa no incloure‐la al nou
Pla.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Les antigues fonts de finançament d’aquest
tipus d’accions actualment ja no estan
disponible. Es proposa no incloure‐la al nou
Pla.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Es considera una acció no prioritària en
l’actualitat. Es proposa no incloure‐la al nou
Pla.

5.10

Carta comercial de
serveis del Pallars Jussà

5.11

Oferir una casa d’oficis,
un taller d’ocupació o
una escola taller sobre
artesania d’arts i oficis

5.12

Implicació de les
administracions
públiques en el treball
en xarxa per a la
dinamització de
l’artesania d’arts i oficis

5.13

Impulsar un centre
logístic agroalimentari
del Pallars Jussà

En curs

Prioritat
mitjana

5.14

Estudi sobre cultius
associats al nou regadiu
de la Conca de Tremp

En curs

Prioritat alta

5.15

Assessorament tècnic a
les comunitats de
regants de la comarca

En curs

Prioritat
mitjana

L’assessorament tècnic el duen a terme altres
administracions. Des del Consell Comarcal
s’hi dóna suport administratiu i informàtic.

5.16

Jornada formativa i visita
sobre tècniques de
maneig en cultius de
regadiu

Executat

Prioritat
mitjana

El Consell Comarcal ha organitzat diferents
jornades formatives i viatges a zones on s’han
realitzat concentracions parcel∙làries i
projectes de posada en regadiu

5.17

Estudi de viabilitat sobre
les possibilitats que la
Conca de Tremp sigui
una àrea de producció
agrària ecològica

No iniciat

Prioritat baixa.
No incloure al
nou Pla

Fins ara no s’ha impulsat cap estudi a escala
comarcal per manca d’interès del sector. Es
proposa no incloure‐la al nou Pla.

Des del Consell Comarcal i Pallars Actiu han
fet gestions per promoure l’acció. Es
considera que cal continuar treballant amb
els productors locals per estudiar‐ne la
viabilitat
El Consell Comarcal ha organitzat diferents
jornades formatives sobre l’ametller
juntament amb la Comunitat de Regants i
Expectants d ela Conca de Tremp. S’ha creat
una plantació experimental amb varietats
d’ametller, de la qual l’IRTA en fa el
seguiment
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: SENSIBILITZAR I EDUCAR LA POBLACIÓ EN TEMÀTICA
AMBIENTAL I CONEIXEMENT DEL TERRITORI, I ENFORTIR LES ENTITATS AMBIENTALS
DE LA COMARCA
Número

Nom de l’acció

Estat actual

Prioritat actual

Justificació

6.1

Programa de sortides
“Descobreix la comarca”

En curs

Prioritat
mitjana

El Consell Comarcal i el Geoparc organitzen
sortides guiades a diferents espais de la
comarca, ja sigui urbans o espais naturals.

6.2

Celebració del Dia
Mundial del Medi
Ambient

Prioritat baixa

Es podria impulsar un conjunt d’activitats de
conscienciació ambiental durant aquest i
altres dies. Es proposa incloure aquesta acció
en una de més global.

6.3

Promoure el programa
Escoles Verdes entre els
centres educatius de la
comarca.

En curs

Prioritat alta

Actualment la majoria d’escoles de la
comarca tenen el distintiu d’Escola verda. Des
del Consell Comarcal es continua promovent
aquest programa des del Pla Comarcal de
Suport a l’Educació.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

El Centre Ambiental de Tremp no ha arribat a
crear‐se mai per manca d’interès per part de
les administracions que hi havien de donar
suport. Es proposa no incloure‐la al nou Pla.

6.4

Dinamització del Centre
Ambiental de Tremp

No iniciat
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS
Número

Nom de l’acció

7.1

Donar continuïtat a la
realització de campanyes
de comunicació i
sensibilització ambiental
sobre la recollida
selectiva adreçades a la
ciutadania

7.2

Campanya informativa
sobre la gestió dels
residus adreçada a les
activitats econòmiques

En curs

Prioritat alta

7.3

Jornada de portes
obertes a les deixalleries

En curs

Prioritat
mitjana

7.4

Dissenyar i implantar un
sistema de bonificació
en l’ús de les deixalleries

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

La deixalleria és un servei gratuït i no es
planteja l’addició d’incentius econòmics per
al seu ús. Es proposa no incloure l’acció al
nou Pla.

En curs

Prioritat alta

Periòdicament el Consell Comarcal avalua i
millora el sistema de recollida de residus. A
mitjà termini caldrà analitzar la implantació
del sistema porta‐a‐porta. Es proposa que
aquesta acció es centri en avaluar la viabilitat
d’aquest sistema de recollida de residus.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Tot i ser una acció factible i amb molt bons
resultats on s’ha implantat, aquesta regulació
és competència dels ajuntaments. Es preveu
no incloure‐la al nou Pla

No iniciat

No incloure al
nou Pla

Darrerament hi ha hagut una millora dels
resultats de la recollida selectiva a la Val
d’Aran, tot i que no s’ha plantejat cap acció
conjunta amb el Pallars Jussà. Donat que és
una acció que depèn de tercers, es proposa
no incloure‐la al nou Pla

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Aquesta acció no es contempla ja que l’ús de
la deixalleria ja està inclòs en l’actual taxa de
residus. Es proposa no incloure‐la al nou Pla

7.5

Anàlisi del model de
recollida dels residus
municipals de la comarca

7.6

Aplicar la potestat
sancionadora que
preveu la legislació

7.7

Treballar amb la Val
d’Aran per a la millora
dels resultats de
recollida selectiva

7.8

Aplicar una taxa a les
petites empreses que
fan ús de la deixalleria

Estat actual

En curs

Prioritat actual

Justificació

Prioritat alta

L’acció es realitza de manera regular per part
del Consell Comarcal. Es considera molt
necessaria donar‐li continuïtat per millorar la
recollida selectiva i fomentar uns bons hàbits
en la reducció de residus.
S’han realitzat diferents campanyes de visites
i assessorament a empreses. Es proposa
continuar l’acció en el futur tot i que
englobant‐la amb l’anterior, ja que tenen el
mateix objectiu.
S’ha fet cada any per a les escoles. Es podria
plantejar d’expandir‐ho a altres sectors
socials. Es proposa englobar‐la amb les
accions anteriors, ja que tenen el mateix
objectiu.
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Número

Nom de l’acció

7.9

Ubicar punts de recollida
d’oli domèstic en
equipaments municipals

7.10

Seguiment del
compostatge als nuclis
de població

7.11

Elaborar les ordenances
municipals per a la
gestió de residus de la
construcció

7.12

Estudiar la possibilitat de
fer una planta de triatge

7.13

Elaborar i aplicar les
ordenances municipals
reguladores de les
dejeccions ramaderes

7.14

Estudi de viabilitat per a
la construcció d’una
planta de tractament de
purins i generació de
biogàs

Estat actual

Prioritat actual

Justificació

Executat

Executat.
No incloure al
nou Pla

Actualment l’associació Reintegra, en
col∙laboració amb la deixalleria comarcal,
recull l’oli porta a porta amb bons resultats.
Es donarà continuïtat a aquesta campanya,
per tant, no cal incloure‐la al nou Pla.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Els compostadors repartits són d’ús privat, fet
que en dificulta el seguiment. Es descarta
aquesta acció durant els propers anys amb
l’opció de replantejar‐la a mitjà‐llarg termini.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Elaborar aquestes ordenances és una
competència que correspon als ajuntaments,
per tant es proposa no incloure‐la al nou Pla.

En curs

Prioritat
mitjana

La construcció de la Planta de Triatge ja està
planificada. Es disposa d’un esbós, un
projecte constructiu i una línia de
subvencions per part de l’Agència de Residus
de Catalunya

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

La potestat d’implementar aquestes
regulacions pertany als ajuntaments i al
DARP, per tant es proposa no incloure‐la al
nou Pla.

Executat

Acció
finalitzada.
No incloure al
nou Pla

Es va considerar viable, tot i que la
construcció de la planta es va aturar al seu
moment. Actualment manca una línia de
subvencions i una empresa constructora
interessada a tirar‐ho endavant.
Per tant es proposa no incloure‐la al nou Pla.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 8: MILLORAR EL CONTROL I LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL
Número

Nom de l’acció

8.1

Crear la figura del
tècnic/a dinamitzador/a
en temes ambientals a
nivell comarcal

8.2

Incorporar informació
ambiental a la web del
Consell Comarcal del
Pallars Jussà

Estat actual

Prioritat actual

Justificació

Executat

Executat.
No incloure al
nou Pla

L’any 2018 el Consell Comarcal ha contractat
un tècnic de medi ambient per a que actuï
com a referent en temàtiques ambientals. A
més, en els darrers anys s’han aprofitat els
plans de Garantia Juvenil per contractar
tècnics ambientals per dur a terme algunes
de les accions planificades a l’Agenda 21.
Donat que es preveu continuar amb aquesta
línia es proposa no inlcoure l’acció al nou pla.

En curs

Executat.
No incloure al
nou Pla

Informació incorporada entre la web
institucional i turística.

8.3

Ambientalització de les
fires de la comarca.

No iniciat

Prioritat alta

Es contempla com una actuació important
per iniciar‐la en un futur pròxim. Donat que
es relaciona amb l’àmbit de la prevenció de
residus i la millora de la recollida selectiva, es
proposa incloure‐la a la línia estratègica
anterior.

8.4

Incorporació de criteris
ambientals i socials en la
compra de béns i en la
contractació de serveis
de l’administració
pública

No iniciat

Executat.
No incloure al
nou Pla

Donat que aquests criteris ja s’han inclòs en
el funcionament del Consell Comarcal, es
proosa no incloure l’acció en el nou Pla.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 9: PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA COHESIÓ
SOCIAL
Número

Nom de l’acció

9.1

Programa formatiu en
participació ciutadana

9.2

Jornada sobre
pressupostos
participatius

9.3

Crear un portal
d’entitats del Pallars
Jussà

Estat actual

Prioritat actual

Justificació

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Es considera una acció més adequada per a
un pla de desenvolupament econòmic i
social. Es proposa no incloure‐la al nou Pla.

No iniciat

Acció no
prioritària.
No incloure al
nou Pla

Es considera una acció més adequada per a
un pla de desenvolupament econòmic i
social. Es proposa no incloure‐la al nou Pla.

Prioritat
mitjana

Es considera molt important fomentar el
treball en xarxa de les entitats, per crear
sinèrgies, optimitzar recursos i ser més
eficients per assolir els objectius que es
marquin. L’any 2018 l’associació Marques de
Pastor, amb el suport del Consorci Leader, ha
creat el portal www.gratitudpallars.cat. Es
proposa donar suport a aquesta i iniciatives
similars per enfortir‐les. Es proposa canviar
l’acció a la línia estratègica 5.

En curs
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Resum del grau d’implementació de l’Agenda 21 des de la seva aprovació, l’any 2011,
fins l’any 2019.

Total d’accions planificades a l’Agenda 21: 72
Accions executades parcialment i donades per finalitzades: 2 (2%)
Accions acabades: 10 (14%)
Accions en curs: 24 (34%)
Accions no iniciades: 36 (50%)
El fet que en una dècada no s’hagi iniciat el 50% de les accions previstes a l’Agenda 21 posa de
manifest que es tractava d’un nombre excessiu i/o que moltes d’elles no eren prioritàries pel
desenvoluament ambiental de la comarca.
De les 72 accions de l’Agenda 21, el nou Pla de Desenvolupament Ambiental del Pallars Jussà
proposa tractar‐les de la següent manera:
Accions descartades de les previstes a l’Agenda 21: 44 (61%)
Accions de l’Agenda 21 a les que es donarà continuïtat: 13 (18%)
Accions de l’Agenda 21 que es fusionaran amb altres accions per sintetitzar el nou llistat
d’accions: 15 (21%)
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4. El nou context de desenvolupament ambiental al Pallars Jussà
El panorama sócio‐econòmic dels territoris d’arreu del món canvia contínuament, i en els
darrers anys aquests canvis s’han accelerat fruit de la globalització. Al Pallars Jussà en els
darrers 10 anys hi ha hagut importants canvis en matèria ambiental: entitats i oportunitats que
han aparegut de nou, altres que han vist com es reduïa la seva activitat, l’obertura de nous
nínxols de turisme sostenible, la voluntat de progressar en l’àmbit de la gestió de residus i la
reducció d’emissions contaminants, entre molts d’altres, han generat la necessitat d’establir
unes noves línies d’acció ambiental al present Pla.
El Pla de Desenvolupament Ambiental que es descriurà a continuació inclou, a banda
d’aquelles accions ja contemplades amb anterioritat que cal seguir impulsant, tot un seguit
d’accions que pretenen donar resposta als reptes i oportunitats de present a la comarca.
Aquest pla s’ha dissenyat amb una estructura similar a la de l’antiga Agenda 21, definint 27
accions amb objectius concrets, incloses en 6 línies estratègiques. Durant l’elaboració del Pla
s’ha dut a terme un important esforç de síntesi i revisió de l’Agenda 21. Gràcies a això, es
disposa d’un pla més sintètic, que permet una visió més clara de la direcció que han de
prendre les polítiques ambientals del Consell Comarcal del Pallars Jussà durant els propers
anys.
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Relació d’accions incloses al present Pla de Desenvolupament Ambiental del Pallars Jussà:

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ ACTIVA DEL
PATRIMONI NATURAL DE LA COMARCA
Acció Establir una xarxa de camins d’interès estratègic a la comarca i garantir‐ne un
1.1
manteniment adequat
Acció
1.2
Acció
1.3
Acció
1.4
Acció
1.5
Acció
1.6
Acció
1.7
Acció
1.8

Afavorir la mobilitat sostenible a la comarca
Reforçar la vall fosca com a porta d’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici
Fomentar la creació de petits horts municipals en zones abandonades o solars
sense construir
Donar suport a la gestió dels espais naturals de la comarca
Donar suport a la declaració o ampliació de nous espais protegits a la
comarca
Donar suport a accions del geoparc mundial de la UNESCO Conca de Tremp‐
Montsec.
Crear productes turístics diferenciats i amb valor afegit aprofitant els
múltiples potencials naturals, culturals i gastronòmics de la comarca

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: MILLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I L’ÚS DE L’AIGUA I
L’ENERGIA
Acció
2.1
Acció
2.2
Acció
2.3

Realització de campanyes de sensibilització per al consum racional d’aigua i
energia
Analitzar l’estat dels sobreeixidors d’aigües de la comarca i plantejar accions
per minimitzar‐ne el risc de contaminació de les aigües
Analitzar la viabilitat de la instal∙lació de sistemes de separació d’aigües
blanques als claveguerams

LÍNIA ESTRATÈGICA 3: ASSOLIR UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE
Acció
3.1
Acció
3.2

Treballar amb les empreses de transport públic per a la millora del servei
Accions per a fomentar una mobilitat sostenible i segura

LÍNIA ESTRATÈGICA 4: INCENTIVAR I DONAR SUPORT A INICIATIVES ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS DIVERSES RESPECTUOSES AMB EL MEDI AMBIENT I ARRELADES A LA
COMARCA
Acció Suport al sector primari per impulsar la seva modernització i millorar la seva
4.1
competitivitat
Acció
4.2

Impulsar la creació d’un centre logístic agroalimentari del Pallars Jussà
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Acció
4.3

Suport a la comunitat de regants i expectants de la Conca de Tremp

LÍNIA ESTRATÈGICA 5: SENSIBILITZAR I EDUCAR LA POBLACIÓ EN TEMÀTICA
AMBIENTAL I CONEIXEMENT DEL TERRITORI
Acció
5.1
Acció
5.2
Acció
5.3
Acció
5.4

Programa de sortides adreçades al coneixement del patrimoni històric, cultural i
natural de la comarca
Celebració de sessions i jornades sobre temàtiques ambientals rellevants i
d’actualitat
Donar suport a l’expansió del programa escoles verdes a tots els centres educatius
de la comarca
Donar suport a la creació i l’expansió de portals d’entitats ambientals del Pallars
Jussà

LÍNIA ESTRATÈGICA 6: MILLORAR LA GESTIÓ INTEGRAL DELS RESIDUS
Acció
6.1
Acció
6.2
Acció
6.3
Acció
6.4
Acció
6.5
Acció
6.6
Acció
6.7

Dur a terme una campanya de sensibilització sobre residus a la ciutadania i les
empreses de la comarca
Construcció de la planta de triatge a l’abocador de residus de Fígols de Tremp
Incentivar l’ús de bosses compostables als comerços de la comarca
Implantació del sistema de recollida de residus porta‐a‐porta als nuclis més grans del
Pallars Jussà
Donar continuïtat a la prospecció i el tancament d’abocadors il∙legals incontrolats a
la comarca
Expandir el sistema de donació d’aliments sobrants de supermercats a entitats
benèfiques a tots els establiments de la comarca
Ambientalització de les fires i festes de la comarca
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: CONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GESTIÓ ACTIVA DEL
PATRIMONI NATURAL DE LA COMARCA
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:

ACCIÓ

1.1

CCONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GEESTIÓ ACTIVA
A DEL
PATRIM
MONI NATURA
AL DE LA COM
MARCA

TÍTOL: ESTABLIR
E
U
UNA XARXA
A DE CAMINS D’INTERÈÈS ESTRATÈGIC

A LA CO
OMARCA I GARANTIR‐‐NE UN MA
ANTENIMEN
NT ADEQUA
AT

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
ALTA
ACCIÓ
A
1.3
Objecctius:
11. Identificaar els camin
ns d’interès estratègic per
p a la mob
bilitat a la ccomarca, tan
nt en
vehicle co
om a peu, ja
a sigui entre nuclis habitats com per la resta del territori.
22. Garantir que aquesta xarxa dee camins diisposi d’un mantenimeent adequatt per
garantir la
l mobilitat pel territori..
Descrripció:
Degut al seu conttext rural i la
a seva gran extensió, la xarxa viària del Pallars JJussà té un paper
p
clau per a la mo
obilitat de le
es persones pel territorri, ja sigui entre nuclis habitats com
m en
terrenys agrícolees i foresta
als. Per garrantir aquesst servei fonamental aals ciutadanss cal
identtificar aquesttes vies i esta
ablir un pla dde mantenim
ment.
Es prroposa que el Consell Comarcal maantingui actu
ualitzat l’inve
entari coma rcal de camins, i
continuï treballan
nt amb els ajuntamentss en el man
nteniment d’’aquesta xarrxa viària pe
erque
estigu
ui sempre operativa. Es considera qque per execcutar correcttament aqueesta acció hauria
de teendir‐se a professionalit
p
tzar una collla de manteniment de vials que ttingués un àmbit
à
comaarcal.
El Cos d’Agents Rurals
R
de la Generalitat
G
eestà implicatt en l’acció ja
a que comunnica al Conse
ell les
incidèències en l’eestat de con
nservació de la xarxa viàària, especialment desprrés d’episodis de
meteeorologia advversa (nevades, ventadess, etc).
Indicaadors de segguiment:
A
A. Quilómettres de la xarrxa viària esttratègica com
marcal (detalllant entre caamins i senders).
B
B. Quilómettres de la xarrxa viària en els que es faan tasques de mantenim ent al llarg de
d
l’any, disttingint entre
e camins i sennders.
C
C. Número d’incidències
d
s en l’estat dde conservacció dels camins detectadees anualmen
nt.
D
D. Número d’incidències
d
s en l’estat dde conservacció dels camins resoltes aanualment.
Agen
nt/s implicat//s:
Línia Estratègica de l’Agenda 2030 corressponent:
Conseell Comarcal
Ajunttaments
Cos d
d’Agents Rurrals
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:

ACCIÓ

1.2

CCONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GEESTIÓ ACTIVA
A DEL
PATRIM
MONI NATURA
AL DE LA COM
MARCA

TÍTOL: AFAVORIR
A
LLA MOBILIT
TAT SOSTEN
NIBLE A LA CCOMARCA

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
ALTA
ACCIÓ
A
1.3
Objecctius:
11. Implementar accionss que millori n la mobilita
at sostenible
e a la comarcca.
22. Donar suport a la
a promoció d’activitatss lúdiques, esportivess, divulgativves i
turístique
es que aproffitin la xarxaa viària de la comarca.
Descrripció:
El con
ncepte de “m
mobilitat sosstenible” fa rreferència a una manera
a de desplaçaar‐se pel terrritori
a peu
u o amb vehicles no motoritzats, i per tant ap
ptes per pra
acticar‐hi sennderisme i altres
a
activiitats lúdico‐eesportives. El
E Pallars Jusssà disposa d’una
d
àmplia xarxa de caamins aptes per a
la mo
obilitat sosteenible, que in
ncorpora sennders, camin
ns de ferradu
ura i trams dde camins ru
urals i
forestals, i suma més de 550
0 quilòmetrees. A banda,, s’han incen
ntivat diversees iniciatives per
prom
mocionar l’ús i la dinamitzzació lúdico‐eesportiva d’aaquestes vies.
El Consell Comarcal està imp
pulsant diverrses accions per connecttar les grans zones humiides i
espaiis fluvials de
d la coma
arca (Parc Nacional d’’Aigüestortes, congost de Mont‐rrebei,
embaassaments dee Terradets i Sant Anton i, i curs de laa Noguera Pa
allaresa) ambb vies aptes per a
la mo
obilitat sosteenible.
La co
onsecució d’aaquest projecte pot ince ntivar el con
ntacte amb la natura de la població local,
així com la creació de nous prroductes lúddics, esportiu
us i turístics que
q dinamitzzin l’econom
mia de
la com
marca.
La presència d’un
na xarxa de camins
c
aptess per a la mo
obilitat soste
enible en bonnes condicions és
ideal per la promoció i divulga
ació dels valoors dels exte
ensos espais naturals del Pallars Jussà
à.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Nombre d’accions
d
de millora de laa mobilitat sostenible
s
im
mplementadees o projectades.
B
B. Nombre d’activitats lúdiques, essportives, tu
urístiques i naturalistes al voltant de
d la
xarxa cam
mins aptes pe
er a la mobil itat sostenib
ble recolzade
es pel Conselll Comarcal.
Agen
nt/s implicat//s:
Conseell Comarcal
Ens lo
ocals, entitats i emprese
es
que o
organitzen activitats
relacionades amb
b la mobilita
at
sosteenible

Línia Estratègica de l’Agenda 2030 corressponent:
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:

ACCIÓ

1.3

CCONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GEESTIÓ ACTIVA
A DEL
PATRIM
MONI NATURA
AL DE LA COM
MARCA

TÍTOL: REFORÇAR
R
LA VALL FO
OSCA COM A PORTA D’’ENTRADA AL

PARC NACIONAL
N
D
D’AIGÜESTORTES I EST
TANY DE SA
ANT MAURIICI

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
ALTA
ACCIÓ
A
1.4
Objecctius:
11. Augmenttar l’afluència de turistees, el seu niivell de cone
eixement dee la comarca
a i el
seu impaacte econòm
mic al Pallarss Jussà aproffitant la forçça de la marrca turística d’un
parc naciional com Aigüestortes i Estany de Sant
S
Maurici.
Descrripció:
La Vaall Fosca és una
u de les portes
p
d’entrrada al Parc Nacional d’A
Aigüestortes i Estany de Sant
Maurrici. Tot i aixxí, al no have
er‐hi cap eq uipament de
el parc (centtre de visita nts, etc) aqu
uesta
entraada rep moltts menys visitants que lees situades en
e comarque
es veïnes: Esspot, Boí, Lle
essui,
etc.
L’acció consisteixx en promoccionar l’entraada al parc nacional dess del Pallars Jussà, i treb
ballar
conju
untament am
mb l’equip de gestió del parc i l’Ajun
ntament perr tal de crea r un equipament
d’info
ormació i divvulgació sobrre el parc a laa Vall Fosca.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Creació d’un
d
equipam
ment divulgattiu del parc nacional
n
a la Vall Fosca.
B
B. Número de
d visitants que
q visiten laa Vall Fosca amb
a
l’objecttiu d’entrar aal parc nacional.
C
C. Percentattge de visitants del parc nacional que
e entren per la Vall Foscaa.
Agen
nt/s implicat//s:
Línia Estratègica de l’Agenda 2030 corressponent:
Ajunttament de laa Torre de
Capdella
Parc Nacional d’A
Aigüestortess i
Estan
ny de Sant Maurici
M
Conseell Comarcal

.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1:

ACCIÓ

1.4

CCONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GEESTIÓ ACTIVA
A DEL
PATRIM
MONI NATURA
AL DE LA COM
MARCA

TÍTOL: FOMENTAR
F
R LA CREACIÓ DE PETIT
TS HORTS M
MUNICIPALSS EN

ZONESS ABANDON
NADES O SO
OLARS SENS
SE CONSTRU
UIR

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
ALTA
ACCIÓ
A
1.5
Objecctius:
11. Aprofitarr espais urba
ans o periurbbans per a la
a creació d’u
una xarxa d’’horts municcipals
a disposició dels ciuta
adans i entittats.
22. Sensibilittzar la pobla
ació sobre lla importànccia de l’hortticultura peer a la produ
ucció
d’alimentts saludable
es i de proxi mitat, i les pràctiques
p
de
d conreu reespectuoses amb
el medi ambient.
a
Descrripció:
La creeació d’hortss municipalss en espais u rbans i periu
urbans és un
na experiènciia que dóna molt
bons resultats dee participació
ó ciutadana arreu del món. Fins l’actualitat, a laa comarca no
omés
hi haa una experiiència a Tala
arn, on l’Ajuuntament haa aconseguitt autoritzaciió de propie
etaris
d’horrts abandonaats, els ha re
ecuperat i elss ha cedit alss serveis soccials del Conssell Comarca
al per
tal qu
ue els cedeixxen a persone
es que ho neecessiten.
Es proposa crear una xarxa d’horts en differents entorns urbans i periurbans dde la comarcca. És
recom
manable estaablir un Regglament de R
Règim Intern
n de l’ús i funcionament d’aquests horts.
h
L’estaabliment de quotes de llloguer per a diferents paarcel∙les hortícoles podriia ser un asp
pecte
a valo
orar. Un altrre aspecte d’interès
d
és eestablir un sistema
s
de priorització
p
((i/o abaratim
ment)
del llo
oguer per a entitats
e
socia
als i famílies i persones amb
a
pocs reccursos econòòmics.
Cal vaalorar especialment la fo
ormació/senssibilització dels seus usuaris en temees d’horticulttura i
pràcttiques de con
nreu sostenib
bles i respecctuoses amb el medi amb
bient.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Número de
d municipiss on s’implannten horts so
ocials.
B
B. Número d’horts
d
municipals creatss.
C
C. Número de
d ciutadanss o entitats feent ús del sisstema d’hortts municipalss.
D
D. Quantitatt d’assistentss a xerrades tècniques/taallers de form
mació i sensiibilització.
Agen
nt/s implicat//s:
Línia Estratègica de l’Agenda 2030 corressponent:
Conseell Comarcal
Ajunttaments

28

LÍNIA ESTRATÈGICA 1:

ACCIÓ

1.5

CCONSERVAR, MILLORAR I FER UNA GEESTIÓ ACTIVA
A DEL
PATRIM
MONI NATURA
AL DE LA COM
MARCA

TÍTOL: DONAR SU
UPORT A LA
A GESTIÓ DELS ESPAISS NATURALS DE

LA COM
MARCA

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
ALTA
ACCIONSS 1.2, 1.7, 1.8 i 1.9
Objecctius:
11. Recolzar accions de protecció
p
deels hàbitats i espècies au
utòctones quue duen a te
erme
els òrgan
ns gestors d’e
espais naturrals.
22. Donar suport als ens
e
locals i les associacions que
e desenvoluupin accions de
preservació del medii natural.
Descrripció:
El patrimoni natu
ural del Pallars Jussà pr esenta un gran
g
valor intrínsec, i reppresenta un dels
principals actius turístics de la comarcaa. Cal dur a terme una correcta geestió dels espais
e
naturrals per asseegurar la sevva conserva ció i valoritzar‐los ambiiental i econnòmicamentt. Per
això cal recolzar i oferir faccilitats als òrrgans gestorrs d’espais naturals
n
en aquelles accions
orien
ntades a la prrotecció delss seus hàbitaats i espècies.
Actuaalment el Co
onsell Comarrcal col∙laborra en la prom
moció turística de la Resserva Nacional de
Caça de Boumorrt. Aquesta col∙laboracióó es podria extendre en altres àm bits de la gestió
g
d’aqu
uest espai natural,
n
així com a d’alttres espais de
d la comarrca: congostt de Mont‐rrebei,
Colleggats, espais fluvials, etc.
Tamb
bé és importtant donar suport
s
a les accions d’en
ns locals i asssociacions aamb projecte
es de
gestió
ó i conservació del medi natural. Algguns exemples són el prrojecte Colleegats‐Boumo
ort de
l’ajun
ntament de la Pobla de Segur, o la creació de micro‐reserves que proomou l’assocciació
Marq
ques de Pasto
or amb el projecte Gratittud Pallars.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Número de projecte
es de gestióó d’espais na
aturals en els
e que col∙llabori el Co
onsell
Comarcal.
B
B. Número d’espais natturals en la ggestió dels quals col∙labo
ori el Conselll Comarcal.
Agen
nt/s implicat//s:
Conseell Comarcal
Geneeralitat de Caatalunya
Ajunttaments
Assocciacions amb
b projectes de
d
gestió
ó d’espais naaturals

Línia Estratègica de l’Agenda 2030 corressponent:
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LÍNIA ESTR
RATÈGICA 1:

ACCIÓ

1.6

CO
ONSERVAR, MILLORAR I FER
R UNA GESTIÓ
Ó ACTIVA DELL
PATRIM
MONI NATURA
AL DE LA COM
MARCA

TÍTOL: DONAR
D
SUPPORT A LA DECLARACIIÓ O AMPLIIACIÓ DE NOUS

ESPAISS PROTEGITTS A LA COM
MARCA

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
ALTA
AC
CCIÓ NOVA
Objecctius:
11. Garantir la protecció del medi naatural i la bio
odiversitat del
d Pallars Juussà.
22. Promourre els espais naturals protegits de la comarca com a ffont de pro
ogrés
econòmicc i social, i diferenci ació del Pa
allars Jussà
à com a coomarca verrda i
ambientaalment respo
onsable.
Descrripció:
La deeclaració d’esspais naturals protegits éés fonamenttal per a la protecció
p
del medi natura
al i la
biodiversitat. A més,
m aquestss poden gen erar una graan varietat d’oportunitat
d
ts de creixem
ment
econò
òmic i turístiic.
El Pallars Jussà prresenta un abundant,
a
divvers i recone
egut patrimo
oni natural, qque sostenta
a una
incipiient activitaat turística, amb un g ran potenciial de creixxement. Aquuests argum
ments
justifiquen que el
e Consell Co
omarcal prom
mogui, facilitti i col∙laborii activamentt en el procé
és de
buscaar el consenss per la decla
aració i amplliació d’espais naturals protegits.
Fa un
ns anys el Departament
D
t de Territorri i Sostenib
bilitat de la Generalitat de Catalunyya va
impulsar novameent la declaració del parrc natural de
el Montsec. Malauradam
ment el procé
és va
aturaar‐se per man
nca de continuïtat en less accions que
e duia a term
me la Generallitat.
Cal p
perseverar en promoure la declaaració d’aqu
uest espai natural
n
prottegit, i exp
plorar
possibilitats d’am
mpliar o decla
arar altres esspais.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Número de nous espais naturals protegits de
eclarats a la comarca.
B
B. Número d’espais natturals proteggits que amp
plien la seva superfície a la comarca..
C
C. Incremen
nt de la supe
erfície d’espaais naturals protegits a la comarca.
D
D. Número d’iniciative
es d’expannsió o de
eclaració d’’espais natturals prottegits
promogu
udes o que co
ompten ambb la participa
ació del Consell Comarcaal.
Agen
nt/s implicat//s:
Línia Estratègica
E
dde l’Agenda 2030 corresponent:
Conseell Comarcal
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LÍNIA ESTR
RATÈGICA 1:

ACCIÓ

1.7

CO
ONSERVAR, MILLORAR I FER
R UNA GESTIÓ
Ó ACTIVA DELL
PATRIM
MONI NATURA
AL DE LA COM
MARCA

TÍTOL: DONAR SU
UPORT A AC
CCIONS DEL GEOPARCC MUNDIAL DE

LA UNE
ESCO CONCCA DE TREM
MP‐MONTSE
EC.

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
ALTA
AC
CCIÓ NOVA
Objecctius:
11. Contribuir al desenvvolupament econòmic i turístic lligat a la creaació del Geo
oparc
Mundial de la UNESC
CO Conca de Tremp‐Mon
ntsec.
Descrripció:
La deeclaració del Geoparc Mu
undial de la UNESCO Con
nca de Tremp – Montsecc l’any 2018 obre
un no
ou ventall d’oportunitatss de valoritzaació del med
di natural a la
a comarca, qque alhora poden
supossar un desen
nvolupamentt turístic, ecoonòmic i edu
ucatiu.
El Consell Comarccal és soci de
el Geoparc, i pot col∙labo
orar‐hi de manera activaa detectant noves
n
oporttunitats, pro
oposant ideess amb potenncial, captantt finançamen
nt i executannt actuacionss que
facin créixer el prrojecte.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Número d’accions i projectess del Geop
parc Conca de Trempp‐Montsec amb
participació directa del
d Consell CComarcal.
B
B. Pressupo
ost total de les accions i projectes del Geoparrc Conca de Tremp‐Mon
ntsec
amb partticipació dire
ecta del Conssell Comarca
al
Agen
nt/s implicat//s:
Línia Estratègica
E
dde l’Agenda 2030 corresponent:
Conseell Comarcal

31

LÍNIA ESTR
RATÈGICA 1:

ACCIÓ

1.8

CO
ONSERVAR, MILLORAR I FER
R UNA GESTIÓ
Ó ACTIVA DELL
PATRIM
MONI NATURA
AL DE LA COM
MARCA

TÍTOL: CREAR PR
RODUCTES TURÍSTICS
S DIFEREN
NCIATS I AMB
A

VALOR
R AFEGIT APROFITA
ANT ELS MÚLTIPLESS POTENC
CIALS
NATUR
RALS, CULTU
URALS I GA
ASTRONÒMICS DE LA CCOMARCA

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
ALTA
ACCIÓ
A
1.11
Objecctius:
11. Disposar de producctes turísticcs distintius que difere
enciïn la coomarca resp
pecte
d’altres regions.
r
22. Contribuir a desestaccionalitzar l’ooferta turísttica.
33. Valoritzar el patrimoni natural, ccultural, històric i gastronòmic.
Descrripció:
El Palllars Jussà diisposa d’un gran
g
potenciial turístic, i és
é evident que l’oferta tuurística enca
ara té
un ggran marge de creixem
ment. Actual ment proliferen les iniciatives desstinades a crear
produ
uctes turísticcs distintius a la comarc a. El Consell Comarcal ja
a recolza divverses d’aquestes
iniciaatives, i és fonamental co
ontinuar col∙llaborant en tot
t el que sig
gui necessarii per contribuir al
seu èèxit. En particular, per garantir
g
un ccreixement sostenible
s
i local de l’offerta turísticca cal
consttruir aquestss productes turístics
t
al vooltant del pattrimoni del Pallars
P
Jussà..
11. Productes turístics que
q aprofitinn i valoritzin
n el patrimo
oni natural.. Cal destaccar el
turisme lúdico‐esporrtiu pel seu gran poten
ncial de cre
eixement a la comarca i de
desestaciionalització del turisme.. A banda, laa promoció d’activitats lúdico‐esporrtives
ordenadees als nostrres espais nnaturals és ideal per donar
d
a connèixer el nostre
patrimon
ni natural i fo
omentar hàb its de vida saaludables a la ciutadania .
22. Productes turístics al voltant de l patrimoni gastronòmic. Els produuctes pallare
esos i
pirinencss han estat tradicionalm
ment poc prromocionats a nivell tuurístic. El Co
onsell
Comarcal ha de dona
ar suport a laa distinció de
e productes alimentaris
a
qque s’identiffiquin
amb la comarca. A banda,
b
ha dee donar supo
ort a accions de promocció de produ
uctes
locals i el disseny de productes
p
tuurístics al volltant de la no
ostra riquesaa agroalimen
ntària
i gastronò
òmica.
33. Productes turístics ce
entrats en el patrimoni cultural,
c
histtòric i parquuitectònic: de
es de
béns matterials fins bé
éns immaterrials com festtes, tradicion
ns, balls o esspectacles.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Número de nous pro
oductes turísstics que apa
areguin a la comarca.
c
B
B. Número de nous disttintius de quualitat en pro
oductes turíístics de la coomarca.
Agen
nt/s implicat//s:
Línia Esstratègica de
e l’Agenda 2030
2
Correspponent:
Conseell Comarcal
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LÍN
NIA ESTRATÈGICA
A 2:

ACCIÓ
Ó

2.1

MILLORAR
R L’EFICIÈNCIA
A EN LA GESTTIÓ I L’ÚS DE
L’AIGUA I L’EN ERGIA

TÍÍTOL: REALIITZACIÓ DE
E CAMPAN
NYES DE SEENSIBILITZA
ACIÓ

PER AL CONSSUM RACIO
ONAL D’AIG
GUA I ENERG
GIA

Prio
oritat:
Vincle amb acccions de l’A
Agenda21:
BAIXA
ACCIÓ 2.1
1
Objeectius:
1. Sensibiliitzar la ciutadania i les e mpreses sob
bre el consum
m eficient i rracional d’aigua i
energia amb l’objecttiu de reduirr‐ne el consu
um.
2. Donar a conèixer altternatives dee consum d’aigua i energ
gia més respponsables am
mb el
medi am
mbient, com les energies alternativess o els dispossitius d’estalvvi d’aigua.
Descripció:
L’acció es basa en implem
mentar sessioons de senssibilització a centres edducatius, cercles
ciutaadans i secto
ors socioeco
onòmics sobrre la necessiitat i les dife
erents manerres d’adopta
ar un
conssum més raccional d’aigua i energia.
Consum
m d’aigua: a banda d’ofeerir consells per reduir el
e consum dd’aigua es po
oden
repartir gratuïtamen
nt kits d’estaalvi d’aigua, incloent vàlvvules d’aera ció per a aixxetes
domèstiiques i fulletons informattius.
Consum
m energètic: a més dee promocion
nar consells i hàbits p er a un menor
malbaraatament energètic, cal feer èmfasi en l’existència de
d fonts eneergètiques ne
etes i
diferentts maneres d’implantar
d
aaquestes alte
ernatives a habitatges i inndústries.
La rrealització i l’abast d’aqu
uestes accioons dependraan de la disponibilitat i l’abundància de
recu
ursos per durr‐les a terme
e.
Indicadors de se
eguiment:
1. Número
o de session
ns de sensiibilització im
mplementades per a ccada grup social
objectiu
u.
2. Número
o de participa
ants en les seessions de se
ensibilització
ó.
Agent/s implicaat/s:
Consell Comarcaal

Línia Estratègica
E
dde l’Agenda 2030 corresponent:
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LÍNIA ESTR
RATÈGICA 2:

M ILLORAR L’EFFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I L’ÚS DE L’AIG
GUA I

ACCIÓ

L’ENERG
GIA

2.2

TÍTOL: ANALITZAR
A
R L’ESTAT DELS SOBREE
EIXIDORS D
D’AIGÜES DE
E LA

COMARCA I PLAN
NTEJAR ACC
CIONS PER MINIMITZA
M
R‐NE EL RISSC
DE CON
NTAMINACCIÓ DE LES AIGÜES
A

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
MITJANA
ACCIÓ
A
NOVA
Objecctius:
11. Garantir que no es duguin a teerme abocaments d’aigües residualls potencialment
contamin
nants als nostres espais ffluvials o al medi
m natural.
Descrripció:
Els ssistemes dee canalitzaciió d’aigües residuals de
d la coma
arca dispos en de siste
emes
sobreeeixidors, qu
ue s’encarre
eguen d’evaacuar els exxcessos d’aigua durant del sistema de
clavegueram en moments de
e gran caball al clavegue
eram. Aquessts pics de ccabal s’assole
eixen
coinccidint amb episodis
e
d’altes pluges, moments en què l’aigua entra al cclavegueram
m i és
expulsada pels so
obreeixidors..
Cal feer un seguim
ment de l’esstat dels sobbreeixidors i els seus vessaments peer assegurarr que
aquests només estiguin allibe
erant aigües pluvials, i en cap cas tra
aces d’aiguaa contaminad
da, al
medi natural. A més,
m és necesssari aplicar mesures con
nvenients per reduir aqu est risc al míínim.
Indicaadors de segguiment:
11. Elaboraciió de l’anàlisi de l’estat ddels sobreeixidors.
22. Número de
d sobreeixidors inventaariats.
33. Número d’episodis
d
d’’abocament d’aigües residuals a través dels sobreeeixidors durant
les èpoqu
ues de pluges.
Agen
nt/s implicat//s:
Línia Esstratègica de
e l’Agenda 2030
2
correspponent:
Conseell Comarcal
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LÍNIA ESTR
RATÈGICA 2:

MI LLORAR L’EFICIÈNCIA EN LA
A GESTIÓ I L’Ú
ÚS DE L’AIGUA I

ACCIÓ

L’ENERG
GIA

2.3

TÍTOL: ANALITZA
AR LA VIA
ABILITAT DE
D LA INSSTAL∙LACIÓ DE

SISTEM
MES DE
CLAVEG
GUERAMS

SEPARAC
CIÓ

D’AIG
GÜES

BLA
ANQUES

ALS

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
MITJANA
ACCIÓ
A
2.8
Objecctius:
11. Augmenttar l’eficiència de les estaacions depurradores d’aig
gües residualls de la coma
arca.
Descrripció:
Les aaigües blanq
ques són aquelles aigüees no residu
uals (“netes””) que entreen al sistem
ma de
clavegueram i poden
p
perju
udicar el fu ncionament de clavegu
ueres i deppuradores. Es
E té
consttància que allgunes de less depuradorees comarcalss no funcionen de la mannera més eficient
possible degut a l’alt volum d’aigües blaanques que hi
h entren. L’origen d’aquuestes aigüe
es sol
ser laa infiltració d’aigües fre
eàtiques, pluuvials i de reg. Amb la implantacióó de sisteme
es de
separració d’aquestes aigües asseguraríem
a
m un funcion
nament més eficient de lles depurado
ores i
un m
menor funcio
onament de
els sistemes sobreeixido
ors. Cal anallitzar la viabbilitat d’insttal∙lar
aquests sistemess a la xarxa de clavegueeram i, en aquest sentit, cercar poossibles fontts de
finançament.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Elaboraciió d’informe
e sobre la viabilitat lo
ogística i econòmica dde la instal∙lació
d’aquestss sistemes.
Agen
nt/s implicat//s:
Conseell Comarcal

Línia Esstratègica de
e l’Agenda 2030
2
Correspponent:
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ACCIÓ

3.1

LÍNIA ESTR
RATÈGICA 3:

ASSSOLIR UNA MOBILITAT
M
MÉ
ÉS SOSTENIBLLE

TÍTOL: TREBALLAR
R AMB LESS EMPRESES
S DE TRAN
NSPORT PÚ
ÚBLIC

PER A LA MILLORA
A DEL SERV
VEI

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
MITJANA
ACCIÓ
A
4.4
Objecctius:
11. Garantir un sistema de transporrt públic ràp
pid i accessib
ble al Pallarss, que redue
eixi la
dependència del tran
nsport privat i contribueixxi a la fixació
ó de poblacióó.
22. Construirr un sistema de mobilitatt més sostenible ambienttalment.
Descrripció:
En una comarcaa rural amb nuclis disp ersos com el Pallars Ju
ussà, els haabitants depenen
altam
ment del traansport privvat per als seus desplaaçaments. Un
U transporrt públic ràpid i
accesssible és clau per garan
ntir una mo bilitat soste
enible a la comarca,
c
i ppot contribuir de
maneera notable a la fixació de
e població.
Duran
nt els darrerrs anys el Con
nsell Comarccal ha dut a terme
t
reunio
ons amb difeerents empre
eses i
institucions per adaptar
a
els horaris de ttaxis, ferrocaarrils i autob
busos a les necessitats de la
ciutad
dania. A méss, la presènccia de nous t rens amb no
ous horaris i majors freqüüències ha tingut
una b
bona acollidaa per part de
els pallaresoss. És de gran
n importància seguir manntenint contactes
amb les empresses que perrtoqui i seguuir atents a les reclam
macions ciuttadanes, perr així
implaantar els canvis que es co
onsiderin neccessaris duraant els següe
ents anys.
Indicaadors de segguiment:
A. Númeero d’usuariss de les xarxees de transport públic de
el Pallars Jusssà.
B. Valorració del sistema de tran sport públic per part dels usuaris i dee la resta de
ciutadans.
Agen
nt/s implicat//s:
Conseell Comarcal
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ACCIÓ

3.2

LÍNIA ESTR
RATÈGICA 3:

ASSSOLIR UNA MOBILITAT
M
MÉ
ÉS SOSTENIBLLE

TÍTOL: ACCIONS
A
PEER A FOMENTAR UNA MOBILITATT SOSTENIB
BLE I

SEGUR
RA

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
MITJANA
ACCIÓ
A
4.5
Objecctius:
11. Incremen
ntar l’ús de mitjans
m
de trransport sosttenibles i red
duir l’ús del ttransport prrivat i
dels combustibles fòsssils a la com
marca.
22. Augmenttar la sensibilització de laa ciutadania envers
e
el me
edi ambient.
Descrripció:
Al Paallars Jussà fa
f anys que es duen a teerme accion
ns de foment de la mobbilitat sostenible i
segurra. Diversos ajuntamentss i escoles s’hhan adherit a aquesta iniciativa duraant la Setman
na de
la M
Mobilitat Sosttenible i Seg
gura. Les acccions consiisteixen en oferir sessioons d’educa
ació i
consccienciació so
obre els impa
actes del traansport privaat i els benefficis ambienttals del transsport
públic i la mobilitat sostenible
e.
S’han
n d’impulsarr i expandir aquestes acccions a totss els municipis de la coomarca, esco
oles i
secto
ors de població durant els
e propers anys. A méss, caldria pla
antejar diferrents session
ns de
consccienciació i fo
ormació al llarg de l’any,, que vagin més
m enllà d’u
una sola setm
mana centrad
da en
la mo
obilitat.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Número d’escoles, associacions
a
i municipis adherits a la Setmanaa de la Mob
bilitat
Sosteniblle i Segura.
B
B. Número total de perrsones que hhan rebut fo
ormació o se
ensibilitzacióó sobre mob
bilitat
sostenible.
C
C. Número d’accions
d
de foment de lla mobilitat sostenible
s
i segura
s
empreeses per anyy.
Agen
nt/s implicat//s:
Línia Estratègica de l’Agenda 2030 corressponent:
Conseell Comarcal
Ajunttaments
Escoles i institutss
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LÍNIA ESTR
RATÈGICA 4:

ACCIÓ

4.1

: IN
NCENTIVAR I DONAR
D
SUPO
ORT A INICIATIIVES
ECONÒM
MIQUES I EMPPRESARIALS DIVERSES
D
RES
SPECTUOSES A
AMB EL MEDII
AMBIEN
NT I ARRELADEES A LA COMA
ARCA

TÍTOL: SUPORT A
AL SECTOR PRIMARI PER IMPU
ULSAR LA SEVA
S

MODERNITZACIÓ
Ó I MILLORA
AR LA SEVA COMPETITIIVITAT

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
MITJANA
ACCIO
ONS 5.14 i 5.16
Objecctius:
11. Impulsar la modernitzzació i la mil lora de la co
ompetitivitat del sector pprimari de la
comarca..
Descrripció:
El sector primarii juga un pa
aper clau all Pallars Jussà en quantt a gestió ddel territori i del
paisatge. Si es mo
odernitzés i millorés
m
la seeva competittivitat, s’incrementaria m
molt el seu pe
es en
la gen
neració d’ocupació local,, i la produccció de matèrria prima que
e més tard eelaboraria el teixit
indusstrial agroalim
mentari de la
a comarca.
En el present plaa no s’ha con
ncretat cap aacció especíífica per asso
olir aquests objectius, ja
a que
actuaalment les accions relacionades ambb els sectorss agrícoles, ramader i aggroalimentari les
lideraa l’Ajuntameent de Tremp. Tot i així,, s’ha inclòs aquesta accció genèrica per deixar palès
l’interès que té el suport al sector prim
mari de la comarca, don
nat que els projectes de les
administracions i els seus rols en la dinam
mització dels sectors eco
onòmics vann canviant al llarg
dels aanys en funcció de les dire
ectrius políti ques i les ordres d’ajuts.
Aqueesta acció do
onarà peu a desenvolupa
d
ar accions mé
és concretess en l’àmbit dde la formacció, la
prom
moció de la introducció
i
de cultius eexperimentals, la prospe
ecció de novves tècnique
es de
cultiu
u i la viabilitat de la im
mplantació dde segells de qualitat, la
l prospecciió, identifica
ació i
conseervació de vaarietats tradicionals d’hoorta, cereal i fruiters, etc..
Indicaadors de segguiment:
A
A. A definir en cada acció que es plaantegi de form
ma més conccreta.

Agen
nt/s implicat//s:
Conseell Comarcal
Ajunttaments
DARP
P

Línia Estratègica de l’Agenda 2030 corressponent:
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LÍNIA ESTR
RATÈGICA 4:

ACCIÓ

4.2

: IN
NCENTIVAR I DONAR
D
SUPO
ORT A INICIATIIVES
ECONÒM
MIQUES I EMPPRESARIALS DIVERSES
D
RES
SPECTUOSES A
AMB EL MEDII
AMBIEN
NT I ARRELADEES A LA COMA
ARCA

IMPULSA
AR LA CR
REACIÓ D’UN
D
AGROA
ALIMENTAR
RI DEL PALLLARS JUSSÀ
TÍTOL:

CENTTRE

LOGÍÍSTIC

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
MITJANA
ACCIÓ
A
5.13
Objecctius:
11. Facilitar l’exportació dels producttes de la com
marca per contribuir a unn increment de la
venda i de la popularitat d’aquestts als mercatts nacional i exterior.
Descrripció:
La prresència d’un
n centre logístic agroalim
mentari podria facilitar la distribucióó de producctes a
difereents punts del
d país o l’extranger, i així generar un impuls econòmic pper a productors
localss.
La facctibilitat logíística d’un ce
entre d’aqueest tipus, perrò, planteja encara
e
moltss reptes, com
m ara
satisffer les neceessitats de totes les eempreses participants, assolir pre us de transport
comp
petitius i em
mprar sistem
mes de connservació òp
ptims per als productees durant ell seu
transsport.
Fins ara, s’ha co
ontactat am
mb diferents promotors,, però no s’ha
s
arribat a cap prop
posta
concrreta per a la construcció
ó d’aquesta iinfraestructu
ura. Durant els
e propers aanys, cal tornar a
sondeejar els prod
ductors per re
e‐analitzar laa viabilitat de
el pla.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Elaboraciió d’un informe que re‐a nalitzi la viab
bilitat i els re
eptes de la coonstrucció del
centre loggístic agroaliimentari.
Agen
nt/s implicat//s:
Conseell Comarcal
PallarsActiu
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LÍNIA ESTR
RATÈGICA 4:

ACCIÓ

4.3

: IN
NCENTIVAR I DONAR
D
SUPO
ORT A INICIATIIVES
ECONÒM
MIQUES I EMPPRESARIALS DIVERSES
D
RES
SPECTUOSES A
AMB EL MEDII
AMBIEN
NT I ARRELADEES A LA COMA
ARCA

TÍTOL: SUPORT
S
A LLA COMUNITAT DE REGANTS I EXXPECTANTS DE

LA CON
NCA DE TREEMP

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
MITJANA
ACCIÓ
A
5.14
Objecctius:
11. Augmenttar la capacittat de treballl i l’eficiènciaa en l’assolim
ment dels objjectius de la
Comunitaat de Regantts i Expectantts de la Concca de Tremp.
Descrripció:
Donaar suport tècnic, admisnisstratiu i inforrmàtic a la Comunitat de
e Regants i Exxpectants de
e la
Conca de Tremp.

Indicaadors de segguiment:
A
A. Número de
d treballado
ors/es del Coonsell Comarrcal que donen suport annualment a la
Comunitaat de Regantts.
B
B. Número d’hores
d
anua
als de suportt que el Conssell Comarca
al dóna a la CComunitat de
Regants.
Agen
nt/s implicat//s:
Línia Estratègica de l’Agenda 2030 corressponent:
Conseell Comarcal
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LÍNIA ESTR
RATÈGICA 5: SEN
NSIBILITZAR I EDUCAR LA POBLACIÓ
P
EN

ACCIÓ

5.1

TEMÀTICA

AMBIEN
NTAL I CONEIX
XEMENT DEL TERRITORI
T

TÍTOL: PROGRAMA
A DE SORTID
DES ADREÇA
ADES AL CO
ONEIXEMENT
T DEL
PATRIM
MONI HISTÒR
RIC, CULTUR
RAL I NATURA
AL DE LA CO
OMARCA

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
MITJANA
ACCIIONS 1.12 i 6.1
6
Objecctius:
11. Augmenttar el coneixe
ement i l’est ima envers el
e patrimoni històric, culttural i natura
al de
la comarcca entre els ciutadans
c
loccals i els turistes.
22. Augmenttar l’oferta d’activitats
d
d e lleure veïn
nal i turístiques de la com
marca.
Descrripció:
El Paallars Jussà presenta un
n important patrimoni històric, cultural i natuural, i una major
m
prom
moció d’aqueest pot comp
portar novess oportunitats turístique
es i econòmiiques al terrritori.
Recen
ntment, el Consell
C
Comarcal ha orgganitzat un programa
p
de
e sortides dee descoberta del
patrim
moni culturaal i històric de la ciutaat de Tremp
p, un calend
dari de sort ides a jacim
ments
arqueeològics d’interès.
Duran
nt els propeers anys, es pretén
p
expanndir aquest model de so
ortides cap a altres nucliis del
Pallarrs Jussà, a l’h
hora que es consolidi el ccalendari de
e sortides de descoberta d’espais natturals
i lloccs emblemààtics de la comarca. EEs recoman
na que aquestes sortiddes es facin
n en
col∙laaboració am
mb altres ad
dministracioons, empresses i entitats especialiitzades en cada
temàtica..
Indicaadors de segguiment:
A
A. Número total
t
de sortides guiadess.
B
B. Número total
t
d’assisttents a les soortides.
Agen
nt/s implicat//s:
Conseell Comarcal
Ajunttaments
Emprreses
Assocciacions
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LÍNIA ESTR
RATÈGICA 5: SEN
NSIBILITZAR I EDUCAR LA POBLACIÓ
P
EN

ACCIÓ

5.2

TEMÀTICA

AMBIEN
NTAL I CONEIX
XEMENT DEL TERRITORI
T

TÍTOL: CELEBRACIÓ
Ó DE SESSIO
ONS I JORN
NADES SOBRRE TEMÀTIQ
QUES
AMBIEN
NTALS RELLEEVANTS I D’A
ACTUALITAT
T

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
MITJANA
ACCIÓ
A
6.2
Objecctius:
11. Formar laa població del Pallars Jusssà en temàtiques ambientals d’actuualitat i dota
ar els
ciutadanss d’opinió am
mb base cienntífica i tècnicca i esperit crític.
Descrripció:
El Co
onsell Comarrcal ha inicia
at un cicle dee xerrades‐ccol∙loqui de caire divulgaatiu anomen
nades
“Les xerrades de l’Epicentre””. S’hi ha tra ctat temes d’actualitat
d
i d’interès peer la comarcca en
els àm
mbits ambieental i turísticc. Aquestes xerrades han tingut una
a bona acolli da per part de la
ciutad
dania.
Es prroposa man
ntenir aquessta iniciativaa per augme
entar el con
neixement ccientífic, tèccnic i
ambiental de la ciutadania i incentivar el debat i la implicació
ó en les tem
màtiques qu
ue es
discuteixin.
A parrt, aquestes xerrades es poden compplementar amb la celebrració de diaddes de referè
ència
arreu
u del món, com
c
el Dia Mundial
M
del Medi Ambie
ent, el Dia Mundial
M
delss Ocells, etcc, per
posarr el focus en
n diferents te
emes d’actuaalitat i contrribuir a la co
onscienciacióó de la ciutad
dania
en aq
quests àmbitts.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Número de
d sessions de
d temàtica ambiental dutes a terme
e anualment .
B
B. Número de
d participan
nts anuals enn aquestes se
essions.
Agen
nt/s implicat//s:
Conseell Comarcal
Ajunttaments
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LÍNIA ESTR
RATÈGICA 5: SEN
NSIBILITZAR I EDUCAR LA POBLACIÓ
P
EN

ACCIÓ

5.3

TEMÀTICA

AMBIEN
NTAL I CONEIX
XEMENT DEL TERRITORI
T

TÍTOL: DONAR SU
UPORT A L’EXPANSIÓ
L
DEL PROG
GRAMA ESCOLES
VERDESS A TOTS ELSS CENTRES EDUCATIUS DE
D LA COMA
ARCA

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
MITJANA
ACCIÓ
A
6.3
Objecctiu:
11. Promouree que els ce
entres educaatius de la comarca
c
avancin cap a m
models de gestió
g
ambientaalment soste
enibles.
22. Garantir que els inffants i jovess del Pallars Jussà sigu
uin educats amb criteriis de
responsabilitat ambie
ental i estimaa pel medi natural.
Descrripció:
Duran
nt els darrerrs anys, la major
m
part deels centres escolars
e
del Pallars Jussàà s’han adhe
erit al
Progrrama Escoless Verdes, enttre ells els ceentres que co
oncentren un major nom
mbre d’estud
diants
de la comarca: escoles
e
Valldeflors, Mariaa Immaculad
da i Raiers, a més de l’EEscola Vall Fosca.
Duran
nt els propers anys, cal incentivar l’aadhesió de l’Escola
l
Aeso
o i la recentm
ment recupe
erada
Escola de Salàs de Pallars, am
mbdues pert anyents a laa ZER Pallars Jussà, i de l’’Escola d’Esp
pluga
de Seerra, pertanyyent a la ZER
R Alta Ribagoorça. El Conssell Comarca
al pot promooure el Programa
Escoles Verdes en
n aquests centres i facilittar la sol∙licittud i les adap
ptacions d’aqquests centre
es en
tot ell que sigui po
ossible.
Alhorra, el Conseell Comarcal pot donar suport a l’educació am
mbiental dells escolars de
d la
comaarca a través del Pla Com
marcal de Support a l’Educació, que es ve implantaant des de fa anys
amb un gran èxit i una àmplia
a oferta d’acttivitats.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Número d’escoles
d
de la comarca adherides al Programa Escoles Verdees.
B
B. Percentattge d’escoless de la comaarca adheride
es al Program
ma Escoles V
Verdes.
C
C. Número d’activitats
d
d’educació
d
am
mbiental pre
esents al Pla Comarcal dee suport a
l’Educació
ó.
Agen
nt/s implicat//s:
Línia Estratègica
E
dde l’Agenda 2030 corresponent:
Conseell Comarcal
Escoles
Centrre de Recurssos
Pedagògics
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LÍNIA EST
TRATÈGICA 5:

ACCIÓ

5.4

SSENSIBILITZAR
R I EDUCAR LA POBLACCIÓ EN TEMÀ
ÀTICA
AMBIEN
NTAL I CONEIX
XEMENT DEL TERRITORI
T

TÍTOL: DONAR SU
UPORT A LA
A CREACIÓ I L’EXPANSSIÓ DE POR
RTALS
D’ENTIT
TATS AMBIEENTALS DEL PALLARS
P
JUS
SSÀ

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
MITJANA
ACCIÓ
A
9.3
Objecctiu:
11. Fomentar la col∙laborració i el trebball en xarxa de les entita
ats de la com
marca que
treballin en temes am
mbientals.
22. Millorar la comunicacció i la difusióó de les activvitats que realitzen les enntitats.
33. Augmenttar la quantittat d’iniciativves ambientaals al Pallars Jussà.
Descrripció:
La crreació d’un portal d’enttitats pot seer clau per impulsar la col∙laboracióó entre diferents
assocciacions que treballin en el camp am
mbiental. D’aaquestes col∙laboracions en poden néixer
vinclees sòlids i pro
ojectes que no serien poossibles si no
o hi hagués un treball en xarxa actiu entre
e
entitaats. Això pot ajudar a augmentar
a
eel dinamisme
e econòmic del Pallars JJussà i prom
moure
novess iniciatives importants a nivell ambi ental, turístiic i gastronòm
mic, entre d’’altres.
L’anyy 2018 el Con
nsorci Leaderr Pirineu Occcidental i l’asssociació Marques de Passtors van cre
ear el
portaal www.grattitudpallars.ccat, per agglutinar diferents activitats de volluntariat, micro‐
m
reserrves i un caleendari d’expe
eriències al m
medi natgurral en l’àmbitt dels dos Paallars. Es pro
oposa
donar‐hi suport per
p tal de con
nvertir‐lo en un referent el seu àmbitt.
Es prroposa donar suport a nous
n
portals que apareguin a la com
marca que allgutinin activvitats
ambientals i ecoturístiques, i sumin els essforços de les entitats de la comarca..
Indicaadors de segguiment:
A
A. Número de portals d’entitats
d
dee la comarcaa als que es dóna suportt des del Co
onsell
Comarcal.
Agen
nt/s implicat//s:
Conseell Comarcal

Línia Estratègica
E
dde l’Agenda 2030 corresponent:
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LÍNIA ESTR
RATÈGICA 6: MILLLORAR LA GESTIÓ INTEGR
RAL DELS RESIIDUS COMAR
RCALS

ACCIÓ

6.1

I DE LA DEIXALLERIA
D

TÍTOL: DUR A TER
RME UNA CAMPANYA
C
DE SENSIBILLITZACIÓ SO
OBRE
RESIDU
US A LA CIUTA
ADANIA I LEES EMPRESES
S DE LA COM
MARCA

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
MITTJANA‐ALTA
A
ACCIO
ONS 7.1, 7.2 i 7.3
Objecctius:
11. Disminuirr la quantitatt de residus domèstics i industrials
i
asssimilables a domèstics
22. Augmenttar la recollid
da selectiva.
33. Conscienciar la pobla
ació sobre eels reptes am
mbientals d’a
actualitat i eels impactes i les
problemààtiques dels actuals mod els de consu
um i generació de residuss.
Descrripció:
Per reduir la quantitat de ressidus que geenerem i assolir millors xifres
x
de recoollida selectiiva al
Pallarrs Jussà, am
mb la finalittat d’apropaar‐nos als objectius
o
fixxats per la Unió Europ
pea i
l’Orgaanització de les Nacions Unides, cal intensificar les accions de
d sensibilitzzació ambien
ntal a
la ciu
utadania i a les empresses. Aquestees accions han
h de fer èmfasi
è
en laa reducció de
d la
generació de residus i la corrrecta separaació dels resiidus en fracccions recicla bles, així com en
les urrgències ambientals del planeta quee fan necessaari el replanttejament dells actuals mo
odels
de co
onsum i gen
neració de residus.
r
Perr això, cal enquadrar les accions e n els sectorrs de
ciutad
dania i emprreses:
‐

Accions a la ciutadan
nia: continuaar les campanyes que es venen duennt a terme en
e els
darrers anys amb mo
olt èxit als ceentres escolaars de la com
marca, i dive rsificar adreçant‐
se a nouss col∙lectius.

‐

Accions a empreses: continuar le s campanyess de sensibilització ambieental a empreses
i comerçços de la co
omarca que es venen duent
d
a term
me ene les darres anyss. En
aquestes visites es duu
d a termee un assessorament sobre reduccióó i reciclatgge de
residus i es parla sobre els serveiss de recollida de residus a empreses duts a term
me pel
Consell Comarcal,
C
am
mb els objectiius de millorrar el servei i aconseguir més adhesio
ons.

Les ssessions tam
mbé han d’e
enfocar els reptes i les problemàtiiques més hhabituals qu
ue es
reporrten des delss serveis i infraestructurres de gestió
ó de residus del Consell CComarcal. Ca
al fer
èmfasi en el rol de la deixa
alleria en la recollida de
e residus, la importànci a de la reco
ollida
selectiva d’orgànica i oli, entrre d’altres, laa disminució de la quantiitat d’improppis a les fraccions
recicllables i no reeciclables i l’ú
ús correcte i cívic dels co
ontenidors de
e carrer.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Número de
d sessions divulgatives
d
i de sensibiliització que es duen a ter me anualme
ent,
per cada tipus de col∙∙lectiu.
B
B. Número d’assistents
d
a les sessionns divulgative
es i de sensib
bilització quee es duen a
terme anualment, per cada tipus de col∙lectiu
u.
Agen
nt/s implicat//s:
Línia Estratègica de l’Agenda 2030 corressponent:
Conseell Comarcal
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LÍNIA ESTR
RATÈGICA 6: MILLLORAR LA GESTIÓ INTEGR
RAL DELS RESIIDUS COMAR
RCALS

ACCIÓ

6.2

I DE LA DEIXALLERIA
D

TÍTOL: CONSTRUCC
C
CIÓ DE LA PLA
ANTA DE TRIATGE A L’ABBOCADOR DE
D
RESIDU
US DE FÍGOLSS DE TREMP

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
MITJANA
ACCIÓ
A
7.12
Objecctius:
11. Augmenttar el reciclattge de residuus al Pallars Jussà i la ressta de comarrques que po
orten
residus a l’abocador de
d Fígols de TTremp.
22. Allargar la
l vida útil de
d l’abocadoor de residuss de Fígols, al
a reduir el vvolum de fracció
resta quee s’hi abocariia.
Descrripció:
La plaanta de triatge que es planteja consttruir a l’aboccador de Fígo
ols és una inffraestructura
a que
perm
metria recupeerar i separar les fraccionns reciclabless que han esstat llençade s incorrectament
a la ffracció restaa. Això perm
metria increm
mentar el vo
olum de recciclatge i dissminuir l’enttrada
d’imp
propis a l’abo
ocador.
Duran
nt l’any 2018 l’Agència de
d Residus dde Catalunyaa ha planifica
at la construucció de la planta
de trriatge al Cen
ntre de Tracttament de R
Residus Suprracomarcal del
d Pallars J ussà, a Fígo
ols de
Trem
mp. Actualmeent es dispossa d’un projeecte constru
uctiu, i en ca
as que el Connsell Comarccal la
vulgu
ui construir hi
h ha disponib
bles subvenccions de l’Agència de Ressidus.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Tones de residus reva
aloritzades a la planta de
e triatge, que
e alhora són un indicadorr de
l’incremeent de la vida
a útil de l’aboocador en no
o haver‐s’hi abocat.
a
Agen
nt/s implicat//s:
Conseell Comarcal
Agèn
ncia de Resid
dus de Catalu
unya
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LÍNIA ESTR
RATÈGICA 6:

ACCIÓ

6.3

MI LLORAR LA GESTIÓ INTEGR
RAL DELS RESSIDUS COMAR
RCALS
I DE LA DEIXALLERIA
D

TÍTOL: INCENTIVAR
R L’ÚS DE BO
OSSES COMPOSTABLES ALS COMER
RÇOS
DE LA COMARCA
C

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
ALTA
AC
CCIÓ NOVA
Objecctius:
11. Lluitar co
ontra les pro
oblemàtiquees ambientals i de gestiió de residuus originadess per
l’actual co
onsum de bo
osses de la coompra de plàstic.
Descrripció:
Les cconseqüènciees ambientals de l’actuaal ús massiu
u de bosses de la comprra de plàsticc són
molt elevades. L’ús de bosses reutilitzablles i altres alternatives, de les quals ja es fa resssò en
camp
panyes ambieentals, és un
na de les manneres de com
mbatre aquesst problema..
L’actu
ual aparició de les bossses composstables és una
u
alternattiva que creeix amb forrça, i
aquestes estan assolint pre
eus cada coop més com
mpetitius. De
es del Cons ell Comarca
al cal
incen
ntivar els com
merços perquè donin el pas de comprar aqueste
es bosses i ooferir‐les als seus
consu
umidors. Com a compen
nsació o ajuuda al majorr cost d’aque
estes bossess respecte de
d les
bossees de plàstic tradicionals, el Conseell Comarcall pot sol∙licitar ajudes o subvencio
ons a
l’Agència de Resid
dus de Catalunya o altress entitats.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Número de
d comerçoss a la comarcca que ofereixen bosses compostable
c
es als seus
consumid
dors.
Agen
nt/s implicat//s:
Conseell Comarcal
Assocciacions com
merciants
Agèn
ncia de Resid
dus de Catalu
unya
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6.4

I DE LA DEIXALLERIA
D

TÍTOL: IMPLANTAC
I
IÓ DEL SISTEEMA DE RECO
OLLIDA DE RRESIDUS POR
RTA‐
A‐PORT
TA ALS NUCLLIS MÉS GRA
ANS DEL PALLLARS JUSSÀ

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
ALTA
AC
CCIÓ NOVA
Objecctius:
11. Augemtar la recollida
a selectiva dee residus dom
mèstics per avançar
a
cap a la sostenib
bilitat
i complir els objectiuss ambientalss fixats per entitats intern
nacionals.
Descrripció:
Actuaalment, els nivells
n
de reccollida selecttiva al Pallarss Jussà (34%) són del tott insuficientss si es
comp
paren amb els
e objectius fixats per la Unió Europ
pea i l’Organiització de less Nacions Un
nides
(60%). El fet dee no assolir aquests obbjectius com
mporta diversos aspectees negatius, com
l’augm
ment progreessiu dels pre
eus de gene ració i gestió
ó de residus i diverses p ossibles sancions
d’adm
ministracionsssuperiors, a banda de lees evidents conseqüèncie
c
es ambientalls associadess.
La reecollida portta‐a‐porta s’ha demostrrat com a un sistema que
q permet l’augment de
d la
recollida selectivva fins els objectius esm
mentats. Aquest sistema
a s’ha implaantat de ma
anera
perm
manent amb èxit a moltts punts de l país. Tanm
mateix, en certes
c
localittats, el canvvi de
sistem
ma ha compo
ortat un certt rebuig des de diversos sectors de la
a població. Peer garantir l’’èxit i
l’acceeptació sociial del siste
ema porta‐ a‐porta, cal dur a terme primerrament inte
enses
camp
panyes de seensibilització
ó ambiental sobre els agents
a
i entitats clau a nivell social a la
comaarca. Aquestes sessions s’han de ce ntrar a desm
muntar els prejudicis
p
al voltant d’aq
quest
sistem
ma i a destaccar els seus beneficis
b
a n ivell social, econòmic
e
i ambiental.
Es prroposa que la implantació del sistem
ma porta‐a‐p
porta comen
nci als nuclis més grans de la
comaarca, i contin
nuï cap a nu
uclis de mid a mitjana i altres localitats on aqu est sistema sigui
factib
ble.
Indicaadors de segguiment:
11. Número de sessionss de sensibi lització amb
biental sobre
e el sistemaa porta‐a‐po
orta i
número de
d participan
nts en aquesttes.
22. Número de municipis i localitatss del Pallarss Jussà que han implanttat el sistem
ma de
recollida de residus porta‐a‐porta
p
a.
Agen
nt/s implicat//s:
Línia Estratègica de l’Agenda 2030 corressponent:
Conseell Comarcal
Ajunttaments
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6.5

I DE LA DEIXALLERIA
D

TÍTOL: DONAR CO
ONTINUÏTAT A LA PROSPECCIÓ I EL TANCAM
MENT
D’ABOC
CADORS IL∙L EGALS INCO
ONTROLATS A LA COMARRCA

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
ALTA
AC
CCIÓ NOVA
Objecctius:
11. Clausurarr els abocad
dors il∙legals antics o reccents presen
nts al Pallarss Jussà per evitar
e
riscs conttra la salut humana i el m
medi ambient.
Descrripció:
La prresència de zones
z
d’abocament il∙leggal de residus comporta
a una sèrie dde riscs notables
per a la salut hum
mana i el me
edi ambient.. Els abocado
ors il∙legals han
h estat freeqüents al Pa
allars
Jussà fins les darrreres dècade
es del segle XXX. Històricam
ment, el Con
nsell Comarcaal ha dut a te
erme
un im
mportant essforç per cla
ausurar una gran quanttitat d’abocadors il∙legaals de residus al
territtori. És imp
portant segu
uir cercant indicis de l’existència d’antigues o noves zones
z
d’abo
ocament i procedir
p
a la
a seua clauusura. Aquesstes accionss han d’ana r acompanyyades
d’acccions de seensibilització
ó ciutadana sobre els impactes negatius ddels abocam
ments
incon
ntrolats, i dee promoció dels
d serveis dde deixalleriies i abocado
or de residuus comarcal per
p a
aquestes finalitatts.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Quantitatt d’abocadorrs il∙legals anntics o recentts detectats i clausurats.
Agen
nt/s implicat//s:
Conseell Comarcal
Agèn
ncia de Resid
dus de Catalu
unya
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I DE LA DEIXALLERIA
D

6.6

TÍTOL: EXPANDIR
E
E L SISTEMA DE
D DONACIÓ
Ó D’ALIMENTTS SOBRANT
TS DE
SUPERM
MERCATS A ENTITATS BEENÈFIQUES A TOTS ELS EESTABLIMEN
NTS
DE LA COMARCA
C

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
ALTA
AC
CCIÓ NOVA
Objecctius:
11. Garantir l’accés als aliments a les famílies amb menys recursos econò mics.
22. Reduir el malbaratam
ment alimenttari a la comaarca.
Descrripció:
Actuaalment diverrsos superme
ercats i botiggues de la co
omarca tene
en un sistem a d’aprofitament
o don
nació dels productes
p
sobrants. Duraant els propers anys, cal prospectarr la comarca
a a la
recerrca d’empresses que pugu
uin estar mallbaratant aliments i convvèncer‐los peer establir accords
amb el Consell Comarcal
C
i/o altres entittats per a la donació d’a
aliments. D’aaquesta manera,
s’evittarà el malbaratament d’aliments i aquests es faran disponibles pper a col∙le
ectius
necesssitats.
L’objeectiu final és
é adherir to
ots els supeermercats o botigues su
usceptibles dde la comarrca a
aquestes iniciativves, incloure la major div ersitat possible de produ
uctes alimenntaris i oferir‐‐los a
tots aaquells individus o entita
ats que els neecessitin.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Número de
d comerçoss o empresess adherits a sistemes
s
de donació d’al iments.
B
B. Número de
d quilogram
ms d’alimentts donats perr cada comerrç o empresaa anualment.
Agen
nt/s implicat//s:
Conseell Comarcal
Supermercats i botigues
b
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6.6

I DE LA DEIXALLERIA
D

TÍTOL: AMBIENTALI
A
ITZACIÓ DE LES FIRES I FESTES
F
DE LA
A COMARCA

Prioritat:
Vincle amb
a
accionss de l’Agenda
a21:
ALTA
ACCIÓ
A
8.3
Objecctius:
11. Reduir la generació de residus i auugmentar la recollida selectiva a les ffires i festes de
la comarcca.
22. Sensibilitzar la ciutadania sobre eels reptes acttuals de gestió de residuss.
Descrripció:
Fins l’actualitat, les fires i festtes de la com
marca han esstat majorità
àriament maancades d’accions
ambientals destinades a red
duir la geneeració de re
esidus i a sensibilitzar lla gent sobre la
necesssitat de feer‐ho. En aq
quest sentitt, és necesssari implanttar tot un seguit d’accions
ambientals de maanera regular als esdevenniments de la comarca.
La planificació dee cada fira o festa oberrta al pública de gran fo
ormat hauriaa de contenir un
aparttat d’ambien
ntalització de
e la mateixa, que hauria d’incorporar
d
entre altress accions:
‐

La col∙loccació de pap
pereres i cu bells que pe
ermetin la separació
s
dee les deixalle
es en
fraccions reciclables.
‐ La promo
oció de l’ús de
d bosses i m
materials reuttilitzables o compostable
c
es.
‐ La implem
mentació d’a
accions de s ensibilització
ó, com la presència d’aggents ambien
ntals,
la col∙loccació de para
ades inform atives i les sessions d’e
educació am biental a sectors
socials claau.
‐ El monito
oratge de tottes aquestes accions per tenir coneixxement dels rresultats de la
seva implantació i mo
odificar accioons inefectives si és nece
essari.
El Co
onsell Comarrcal hauria de
d vetllar peel complimen
nt d’aquesta
a acció de foorma proacttiva, i
contaactar amb els organitzad
dors de fires i festes recu
urrents al calendari festi u pallarès pe
er tal
de po
osar‐los totes les facilitatts per assolirr els objectius de l’acció.
Indicaadors de segguiment:
A
A. Número d’actes anu
ual on hi haa una planifficació ambiental per taal de minim
mitzar
residus i millorar la re
ecollida selecctiva.
B
B. Número d’actes anu
ual on es téé constància que no s’ha
s
dut a tterme cap acció
d’ambien
ntalització.
Agen
nt/s implicat//s:
Línia Estratègica de l’Agenda 2030 corressponent:
Conseell Comarcal
Ajunttaments
Organitzadors de
e fires i feste
es
que ccongreguin molts
m
assiste
ents
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