FASE III. PROCÉS PARTICIPATIU PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL DE GIRONA
SESSIÓ 2. Eix 2. BIODIVERSITAT, URBANISME I HABITATGE
Eix 2: BIODIVERSITAT

1. Incentivar la conservació biodiversitat.
2. Renaturalització/espais naturals. Conservar i restaurar la connectivitat ecològica entre espais naturals.
3. Crear més consciència sobre la biodiversitat a tots els nivells: centres educatius, casals, centres cívics, administració, veïnatge...
4. Fomentar l’educació ambiental i la participació ciutadana. Fomentar iniciatives de custòdia del territori.
5. Controlar la fauna domèstica i les espècies invasores i al·lòctones.
6. Crear mecanismes de comunió entre ciutat i natura.
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Objectius específics

Comentaris

Actuacions previstes i propostes

1.1. S’està promovent un nou model de jardineria amb parterres amb
llarga floració combinant plantes amb floracions en diferents èpoques,
per tal d’atraure pol·linitzadors.
1.2. Plantació d’arbustos amb fruits durant l’hivern, època on a molts
ocells els és més difícil trobar aliments.
1.3. Eliminació de productes químics per tal de no afectar a la fauna.
1.4. Control biològic de les plagues de l’arbrat per no afectar a la fauna
local.
1.5. Instal·lació d’hotels d’insectes, caixes nius per passeriformes i per
rat-penats.
1.6. Eliminació d’adobs químics, utilització de mulch orgànic per
fomentar la biodiversitat microbiana i d’invertebrats al sòl.
1. Incentivar la conservació biodiversitat.

Accions previstes:
1.7. Començarem a transformar les gespes amb reg en prats florits, per
estalviar aigua i tenir més presència de floració i atraure pol·linitzadors.
1.8. Promocionar patis d’escoles amb més verd (i que alhora siguin
aules de natura).
1.9. Promocionar balcons amb més vegetació, abeuradors per ocells,
caixes niu...
1.10. Elaboració d’una guia per promoure els espais de nidificació en
edificis rehabilitats (nius d’orenetes, escletxes per falciots, per rèptils,
etc.).
1.11. Creació de corredors ecològics.
1.12. Potenciar les poblacions de vern.
1.13. Afavorir les poblacions d’eriçons.
1.14. Renaturalitzar els escocells.
1.15. Estudiar on es troba la biodiversitat urbana i buscar models de
biodiversitat específics per a cada barri, àmbit, carrer...
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2. Renaturalització/espais naturals. Conservar i
restaurar la connectivitat ecològica entre espais
naturals.

Tenir en compte la diversitat d'usos i freqüentació
dels espais naturals.

2.1. S’ha elaborat el projecte de La Vora
(https://web.girona.cat/sostenibilitat/lavora) que pretén connectar els
espais naturals de l’entorn de la ciutat a través d’itineraris i amb
intervencions paisatgístiques per permetin preservar els cicles naturals
de floració, fructificació, etc. (entre altres coses).
2.2. Redactar un pla de connectors verds, per incorporar al planejament
urbanístic i executar en els plans sectorials.

3.1. Millorar la web amb més continguts sobre biodiversitat, canvi
climàtic i infraestructura verda.
3.2. Crear nous recursos educatius per les escoles i per les famílies.
3.3. Crear aula de natura outdoor: instal·lació d’elements per observar
la natura a l’exterior.
3. Crear més consciència sobre la biodiversitat a
tots els nivells: centres educatius, casals, centres
cívics, administració, veïnatge...

3.4. Crear una xarxa de voluntariat ambiental.
Coneixement i consciència.

3.5. Promocionar el Menja’t Girona: engruixir el teixit associatiu per
millorar i conservar el verd urbà, espais en desús, etc.
3.6. Crear una xarxa d’aguaits d’observació d’ocells.
3.7. Mantenir nets els espais públics. Eliminar papereres i crear la
cultura de portar els residus a gestionar a casa.
3.8. Incorporar mecanismes de participació. Redactar manuals de
bones pràctiques.
3.9. Treballar amb professorat, AFA i alumnat.
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4.1. Aprovar l’ordenança/reglament municipal per les Hortes, obligant
criteris d'agricultura ecològica, regenerativa, limitant la presència
d'animals domèstics.
4. Fomentar l’educació ambiental i la participació
ciutadana. Fomentar iniciatives de custòdia del
territori.

Intentarem que la participació estigui inclosa en la
planificació i presa de decisions relacionades amb
el verd i la biodiversitat.

4.2. A través del Next Generation es vol crear una estratègia integral de
naturalització de la ciutat, que serà participada i desenvoluparà
diversos plans (pla infraestructura verda, blava, etc...) que també seran
amb participació.
4.3. Incorporar accions de potenciació de la biodiversitat a les diferents
fires i activitats que es facin a la ciutat.
4.4. Promoure les hortes urbanes.

A l'expectativa de l'aprovació de la nova llei
estatal de protecció dels animals.
Recursos humans (inspectors, agents ambientals)
disponibles per a fer-la complir.
Calen polítiques atrevides per a controlar
eficaçment les plagues urbanes (per ex. eliminar
les cotorres argentines).
5. Controlar la fauna domèstica i les espècies
invasores i al·lòctones.

Difondre coneixement per rebatre tesis
animalistes (campanyes informatives i de
sensibilització contra l'alimentació de fauna
urbana). Cal l'acompanyament de mediadors
socials o acompanyament psicològic.
Espècies exòtiques són competència de la
Generalitat, però quan esdevenen plaga
establerta, ja ho passen als municipis (cas de la
vespa asiàtica, del senglar...), però no traspassen
recursos!

5.1. S’ha desenvolupat el Pla de gestió d’espècies invasores (FEI),
durant 4 anys, i s’ha eliminat més de 400 arbres invasors i substituït per
d’altres d’autòctons o sense caràcter invasor.
5.2. Es controlen els nius de cotorres (argentina i kramer).
5.3. No es planten espècies amb caràcter invasor als jardins
municipals.
5.4. S’elimina el cranc americà, tortugues i peixos invasors (en basses
naturals i urbanes).
5.5. Es farà la versió 2.0 del pla FEI.
5.6. Fer un nou pla sobre la fauna invasora: Control de poblacions de
cotorres, desplaçar o eliminar colònies de gats properes a espais
naturals sensibles, control de la població de vespa asiàtica.
Fer recerca sobre la biologia de les espècies invasores.
5.7. Promoure el consum de carn de senglar.
5.8. Reduir la població de senglars i evitar que entrin a la ciutat.
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6. Crear mecanismes de comunió entre ciutat i
natura

Eix 5: URBANISME I HABITATGE

URBANISME:
1. Planificació urbanística per impulsar racionalització dels desplaçaments (acabar amb zones residencials (tipus sprawling)) i
diversificar els serveis des d'un punt de vista d'equitat territorial i socioeconòmica. Avançar cap a la ciutat dels 15 minuts
(feminista, sostenible i accessible per a tothom).
2. Renaturalitzar els espais urbans verds (acabar amb places cimentades i carrers sense arbrat).
3. Adaptar la ciutat per a fer-la resilient al canvi climàtic (resiliència davant riuades, resiliència davant onades de calor...).
4. Recuperar els carrers i l’espai públic com a lloc de trobada comunitària i sociabilització.
5. Fer un urbanisme que eviti la segregació espacial de les persones segons el seu nivell socioeconòmic i ofereixi un espai
públic i serveis de qualitat a tothom.
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Objectius específics

1.Planificació urbanística per impulsar
racionalització dels desplaçaments (acabar amb
zones residencials (tipus sprawling)) i diversificar
els serveis des d'un punt de vista d'equitat
territorial i socioeconòmica. Avançar cap a la
ciutat dels 15 minuts (feminista, sostenible i
accessible per a tothom).

Comentaris

Actuacions previstes i propostes

1.1. Modificar el POUM per a impedir el creixement desordenat i
afavorir la ciutat compacta.

2.1. Renaturalitzar els patis de 5 escoles, que alhora siguin aules de
natura i que s’obrin fora de l’horari escolar i siguin places verdes per la
ciutadania.

2.2. Començarem a transformar les gespes amb reg en prats florits, per
estalviar aigua i tenir més presència de floració i atraure pol·linitzadors.
2.Renaturalitzar els espais urbans verds (acabar
amb places cimentades i carrers sense arbrat).
2.3. No s’ha de tenir més carrers arbrats, sinó amb arbres de qualitat.
Això vol dir posar arbres on hi hagi prou espai disponible i fer
manteniment adients (menys podes, etc.).

2.4. Selecció d’espècies adaptades al clima mediterrani, tenint en
compte els escenaris de canvi climàtic.
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3.1. Crear refugis climàtics en zones verdes arbrades i amb
disponibilitat d’aigua per a la ciutadania.

3.Adaptar la ciutat per a fer-la resilient al canvi
climàtic (resiliència davant riuades, resiliència
davant onades de calor...).

L’adaptació als episodis de riuades tenim poc a
fer dins el municipi. La majoria d’accions, amb un
resultat significatiu, s’han de fer aigües amunt de
Girona (Quart, etc.). Per tant, cal un programa de
treball conjunt amb altres municipis.

3.2. Redactar un pla de connectors verds, per incorporar al planejament
urbanístic i executar en els plans sectorials. Ha de permetre tenir
carrers més verds, per a vianants i amb major i millor cobertura arbòria.
3.3. Està previst fer un canal d’evacuació de les aigües de l’Onyar a
l’Illa del Ter per evitar l’efecte tap.
3.4. També es preveu un manteniment més natural de les lleres que
reduiria l’erosió d’aquestes amb els cabals importants de les riuades.
3.5. Per evitar riuades cal un treball conjunt amb altres municipis.

4.Recuperar els carrers i l’espai públic com a lloc
de trobada comunitària i sociabilització.

5.Fer un urbanisme que eviti la segregació
espacial de les persones segons el seu nivell
socioeconòmic i ofereixi un espai públic i serveis
de qualitat a tothom.

4.1. Treure espai al cotxe per a guanyar espais naturals i comunitaris.
4.2. Repensar el model d’espai públic ja consolidat.

5.1. Tenir en compte el Pla Local d’Habitatge prioritzant polítiques
socials d’accés a l’habitatge, tenint en compte que queda poc espai per
a desenvolupar urbanísticament.
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HABITATGE:
1. Canvi en el model d’habitatge (eficient i cooperatiu), i de gestió d’habitatges (rehabilitació vs nova construcció), evitant
l’especulació i processos de gentrificació i promovent l’arquitectura biofílica.
2. Garantir accés a un habitatge digne.
3. Augmentar considerablement el nombre de pisos de lloguer social i augmentar el parc públic d’habitatge.
4. Promoure la rehabilitació per sobre de la nova construcció, sobretot a espais naturals.
5. Rehabilitació energètica d'habitatges (finançament, ajudes i facilitats administratives). Afavorir la biodiversitat i lluitar contra
la crisi climàtica (edificis que produeixen més energia que la consumida...).

Objectius específics

Comentaris

Actuacions previstes i propostes

1.1. Consolidació de la gestió de subvencions a la rehabilitació d’edificis.
1. Canvi en el model d’habitatge (eficient i
cooperatiu), i de gestió d’habitatges (rehabilitació vs
nova construcció), evitant l’especulació i processos
de gentrificació i promovent l’arquitectura biofílica.

1.2. Regulació i control i seguiment de les llicències dels HUT (evitant la
gentrificació).
1.3. Difusió de nous models de tinença i accés a la població incloent
habitatge cooperatiu.
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2.1. Atenció i seguiment de llars vulnerables.
2.2. Mesa d’emergències.
2.3. Foment de la mobilització de l’habitatge buit.
2.4. Ajuts de lloguer.
2.Garantir accés a un habitatge digne.

2.5. Programa housing first i altres per a col·lectius específics en situació
de vulnerabilitat (per a persones sense llar, persones amb discapacitats,
famílies monomarentals, persones joves...).
2.6. Programa reallotgem.
2.7. Assegurar les dotacions econòmiques que permetin atendre
l’emergència d’habitatge.
2.8..Buscar maneres inventives de millorar el parc de lloguer públic sense
recórrer a les ARE.

3.Augmentar considerablement el nombre de pisos
de lloguer social i augmentar el parc públic
d’habitatge.

3.1. Noves promocions d’HPO (% reservat per col·lectius amb major
dificultat d’accés a l’habitatge).
3.2. Impuls del programa 60-40 per la borsa d’habitatges i pisos a la borsa
pel procés ordinari.
3.3. Compra d’habitatges per tanteig i retracte.
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4.Promoure la rehabilitació per sobre de la nova
construcció, sobretot a espais naturals.

4.1. Campanya de difusió de les subvencions de rehabilitació i si hi ha
incentius (alguna línia d’ajut o facilitats i incentius fiscals) alhora d’adquirir
habitatges per rehabilitar en front de construir-ne de nous.

5.1. Procurar que els edificis d’HPO de nova construcció siguin més
autosuficients i sostenibles (ús d’energia verda o producció de la pròpia
energia per serveis comunitaris?).
5.2. A través del PAE realitzar auditories energètiques per tal d’augmentar
l’eficiència de les llars.
5.3. Oferir informació i assessorament.
5.Rehabilitació energètica d'habitatges
(finançament, ajudes i facilitats administratives).
Afavorir la biodiversitat i lluitar contra la crisi
climàtica (edificis que produeixen més energia que
la consumida...).

5.4. Càpsules formatives adaptades als diferents segments de població.
5.5. Preveure la millora de serveis i equipaments per a atendre a la
població creixent.
5.6. Promoure les comunitats energètiques locals.
5.7. Evitar els talls d’electricitat.
5.8. Edificis com a espais per a acollir biodiversitat.
5.9. Protegir la fauna que es pugui veure afectada per la reforma dels
edificis.

