PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL – FASE 4 Priorització de propostes

EIX 2. BIODIVERSITAT

Objectiu específic

Nom Proposta

Descripció proposta
1.17. Creació de projectes i/o actuacions que afavoreixin la
presència d’espècies autòctones, prioritzant les més
amenaçades o que es troben en declivi, amb un calendari
d'actuacions i pressupost anual.
1.16 Crear petits boscos de papallones en els jardins urbans de
la ciutat, per afavorir la recuperació de flora autòctona (més
resistent al clima mediterrani), i de pol·linitzadors.
1.12. Potenciar les poblacions de vern.
1.14. Renaturalitzar els escocells.
2.4. Selecció d’espècies adaptades al clima mediterrani, tenint
en compte els escenaris de canvi climàtic.

1. Incentivar la conservació
biodiversitat

Recuperació de flora autòctona

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.)
1.17. Creació de projectes i/o actuacions que afavoreixin la
presència d’espècies autòctones, prioritzant les més
amenaçades o que es troben en declivi, amb un calendari
d'actuacions i pressupost anual.
1.13. Afavorir les poblacions d’eriçons.

1. Incentivar la conservació
biodiversitat

Afavorir poblacions de fauna
autòctona

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. Incentivar la conservació
biodiversitat
2. Renaturalització/espais
naturals. Conservar i
restaurar la connectivitat
ecològica entre espais
naturals.

Estudi i models de la biodiversitat
urbana per a la seva potenciació.

1.15. Estudiar on es troba la biodiversitat urbana i buscar
models de biodiversitat específics per a cada barri, àmbit,
carrer.
1.11. Creació de corredors ecològics.

Creació de corredors ecològics

2.2. Redactar un pla de connectors verds, per incorporar al
planejament urbanístic i executar en els plans sectorials.
2.4 Renaturalitzar espais naturals / seminaturals que es trobin
degradats o hagin patit algun impacte, per recuperar la
connectivitat ecològica entre els espais naturals del municipi.
Elaboració d'un projecte que tingui l'objectiu de recuperar
aquests espais naturals, amb un calendari, actuacions
concretes com per exemple introducció de vegetació, arbrat i
flora autòctona en general amb un pressupost anual.
2.3. Estudiar la diversitat d’usos i freqüentació dels espais
naturals.

2. Renaturalització/espais
naturals. Conservar i
restaurar la connectivitat
ecològica entre espais
naturals.

Recuperació dels espais naturals

3.10 Fer complir les ordenances pel que fa a la tinença
d’animals, l'Ordenança Municipal de Civilitat i l'ordenança
Municipal de Convivència Ciutadana amb l'objectiu d'afavorir la
conservació de la biodiversitat i el manteniment dels espais
naturals.
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Objectiu específic

Nom Proposta

Descripció proposta
2.5 Recuperar l’espai fluvial i el bosc de ribera del riu Onyar al
meandre de la Creueta, zona molt degradada per l’ocupació
d’unes hortes il·legals, l’extracció d’aigua i l’abocament de
residus.
2.6 Recuperar el cabal ecològic del riu Ter per tornar a tenir un
riu un hàbitat amb el màxim equilibri natural possible i poder
recuperar espècies que s’han perdut.

2. Renaturalització/espais
naturals. Conservar i
restaurar la connectivitat
ecològica entre espais
naturals.
2. Renaturalització/espais
naturals. Conservar i
restaurar la connectivitat
ecològica entre espais
naturals.

2.7 Limitar l’accés en algunes zones concretes d’espais
naturals com alguns trams del riu Ter, Onyar, Galligants o
algunes basses temporals de la vall de Sant Daniel.

Conservació i recuperació dels
espais fluvials

4.7 Aplicació de les corresponents ordenances que regulen els
procediments sancionadors pel que fa a l'ocupació de les
hortes il·legals i abocament de residus al riu Onyar.

Fomentar actuacions de
recuperació d'espais naturals

2.8 En el supòsit de compliment de sancions amb treballs amb
benefici de la comunitat, fomentar actuacions de recuperació
d'espais naturals degradats.
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.
3.6. Crear una xarxa d’aguaits d’observació d’ocells.
4.9 Convertir l’antiga gàbia de paons reials en una menjadora
pels ocells de la Devesa, amb plafons descriptius de les espècies
més comunes i representatives que podem trobar a tot el parc
urbà.

3. Crear més consciència
sobre la biodiversitat a tots
els nivells: centres

Crear nou contingut i recursos
educatius i proveïr de recursos
informatius sobre la biodiversitat a
la ciutat.

4.10 Millorar la senyalització de la Devesa posant en valor la
funció ecològica que té i les espècies i/o hàbitats que hi podem
trobar, tot posant de relleu que és un espai amb una gran riquesa
biològica (fins a 40 spp d’aus comptades només al jardí botànic).
4.3. Incorporar accions de potenciació de la biodiversitat a les
diferents fires i activitats que es facin a la ciutat.
3.4. Crear una xarxa de voluntariat ambiental.
3.5. Promocionar el Menja’t Girona: engruixir el teixit associatiu
per millorar i conservar el verd urbà, espais en desús, etc.

3. Crear més consciència
sobre la biodiversitat a tots
els nivells: centres

Crear teixit social per al foment de
la biodiversitat i de les iniciatives
existents

3.9. Treballar amb professorat, AFA i alumnat.
1.8. Promocionar patis d’escoles amb més verd (i que alhora
siguin aules de natura).
3.7. Mantenir nets els espais públics. Eliminar papereres i crear
la cultura de portar els residus a gestionar a casa.
3.11 Promoure campanyes de divulgació de les ordenances
aprovades per l'Ajuntament relacionades amb el medi ambient
per tal de promoure la conscienciació de les seves normes i
restriccions que hem de dur a terme com a ciutadans.

3. Crear més consciència
sobre la biodiversitat a tots
els nivells: centres

Fomentar bones conductes als
espais naturals

5.2. (Eix 9) Assessorament a les fàbriques perquè mantinguin els
espais naturals que els envolten, especialment en temes de
biodiversitat. -
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Objectiu específic
4. Fomentar l’educació
ambiental i la participació
ciutadana. Fomentar
iniciatives de custòdia del
territori.
4. Fomentar l’educació
ambiental i la participació
ciutadana. Fomentar
iniciatives de custòdia del
territori.

4. Fomentar l’educació
ambiental i la participació
ciutadana. Fomentar
iniciatives de custòdia del
territori.

Nom Proposta

Descripció proposta

Potenciar les hortes municipals

4.1. Aprovar l’ordenança/reglament municipal per les Hortes,
obligant criteris d'agricultura ecològica, regenerativa, limitant la
presència d'animals domèstics.
4.4. Promoure les hortes urbanes.

Implicar a la ciutadania en
iniciatives per la biodiversitat a les
seves llars

1.9. Promocionar balcons amb més vegetació, abeuradors per
ocells, caixes niu...
4.5. Que la planificació i la presa de decisions relacionades
amb el verd i la biodiversitat passin per la participació
ciutadana.

Incorporar mecanismes de
participació ciutadana

3.8. Incorporar mecanismes de participació. Redactar manuals
de bones pràctiques.
4.6.Creació d’una brigada d’agents forestals/”naturals” per a la
vigilància (sensibilització ambiental/sancionadors) dels espais
naturals més sensibles de la ciutat com per exemple les ribes
del Ter, vall de sant Daniel, riu Onyar i boscos periurbans.

4. Fomentar l’educació
ambiental i la participació
ciutadana. Fomentar
iniciatives de custòdia del
territori.

4.8 Incorporar més recursos humans i econòmics en tot el que
estigui vinculat amb la preservació del medi natural.
Nous recursos humans en
l'administració per a la preservació
del medi natural

5.5. Destinar més recursos humans (inspectors, agents
ambientals).
5.1. 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.
5.13 Creació d'un pla de control d'espècies invasores. Definició
de protocols.
5.14 Control (seguiment i erradicació) d’espècies invasores
presents als espais naturals de la ciutat, tan de fauna com de
flora.

5. Controlar la fauna
domèstica i les espècies
invasores i al·lòctones.

5.15 Adopció per part de l'Ajuntament de Girona d'un conveni de
control d'espècies invasores. Aquest conveni es pot treballar
amb altres municipis que comparteixin aquesta problemàtica i
que siguin municipis veïns al municipi de Girona amb la finalitat
de millorar l'eficiència i l'eficàcia en les actuacions de control
d'espècies invasores i també amb l'objectiu de reduir despesa
pressupostària (es podria seguir l'exemple del conveni de control
de plagues).
Elaboració d'un pla de control de
flora i fauna invasora

5.6.Fer recerca sobre la biologia de les espècies invasores.
5.2. Promoure el consum de carn de senglar. - Sessions Fase 3
5.3. Reduir la població de senglars i evitar que entrin a la ciutat.
5.4. Difondre coneixements per rebatre tesis animalistes
(campanyes informatives contra l’alimentació de fauna urbana).
Cal acompanyament de mediadors socials o acompanyament
psicològics.

5. Controlar la fauna
domèstica i les espècies
invasores i al·lòctones.

Creació d'un pla de control
d'espècies autòctones

5.12 Elaboració d'un cens d'espècies autòctones mortes
trobades al municipi de Girona.
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Objectiu específic
5. Controlar la fauna
domèstica i les espècies
invasores i al·lòctones.

Nom Proposta

Descripció proposta

Regular la venda d'animals exòtics

5.16 Regular a l'ordenança de tinença d'animals la prohibició de
la venda d’animals exòtics per evitar que aquests degradin més
els hàbitats naturals i les espècies autòctones, ja molt
castigades algunes d’elles.

6. Crear mecanismes de
comunió entre ciutat i natura
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