Accions a Sant Gregori contra el canvi climàtic
Davant l’emergència climàtica en què ens trobem a escala global és necessari desenvolupar actuacions en tots els àmbits.
L’equip de govern de Junts per Sant Gregori a l’Ajuntament està
treballant per intensificar i aplicar tota una sèrie d’accions, a
partir de 2020, que han de contribuir a millorar el medi ambient, a augmentar l’estalvi de recursos i a lluitar contra el canvi
climàtic. Per això volem explicar algunes de les propostes més

destacades que es portaran a terme al municipi de Sant Gregori. A més a més, en la majoria de casos es podran obtenir
subvencions que faran disminuir l’aportació de recursos que hi
fa l’Ajuntament.

Grup Municipal de Junts per Sant Gregori
www.juntspersantgregori.cat

Instal·lació de plaques fotovoltaiques
als equipaments municipals. Per a
l’Espai la Pineda s’ha obtingut una
subvenció del 50 % per al 2020. Per
a l’Escola, la Biblioteca, el Pavelló i la
Llar d’Infants s’ha sol·licitat subvenció
al PUOSC per a 2021.

Completar el canvi a LED en l’enllumenat públic. L’acció afecta 190 punts de
llum, i completa tot l’enllumenat de la
via pública del municipi a LED. S’ha
obtingut una subvenció del 50 % per
a 2020.

Mesures per a estalvi d’aigua. L’acció
contempla aprofitar l’aigua de pluja a
través de dipòsits acumuladors que
permetin regar zones verdes. S’ha previst que aquesta acció entri al pressupost municipal de 2020.

Adquisició de vehicles elèctrics per
a la brigada municipal. S’ha sol·licitat
subvenció per a dos vehicles per a la
brigada municipal per a 2020. També
s’està valorant la cessió d’un vehicle
elèctric per a tasques municipals.

Construcció de carrils bici per fomentar
la mobilitat interurbana amb bicicleta.
Carril bici paral·lel a la GI-531 de Sant
Gregori al Polígon de la Joeria i de Sant
Gregori a Soler i Patel. S’ha obtingut
una subvenció del 50 % del projecte.

Canvi dels tancaments d’algunes aules de l’escola Agustí Gifre per tenir un
millor aïllament tèrmic, evitar pèrdues
energètiques i aconseguir més confort
al centre escolar. S’ha sol·licitat subvenció al PUOSC per a 2021.

Establir mètodes naturals per al control
de mosquits. Construir caixes niu per a
ratpenats perquè es creïn poblacions
estables a l’entorn del poble de Sant
Gregori. Acció prevista per a 2020
amb l’ajuda del Consorci del Ter.

Implementar el sistema porta a porta
de recollida de residus. A través del
Consell Comarcal del Gironès es gestionaran diferents ajudes i subvencions per implantar aquest sistema amb
alts índexs de reciclatge. Previst per a
2021.

Fomentar la plantació d’arbres al municipi. Per això es preveu una acció a partir d’aquest any 2020 amb motiu del Dia
Internacional dels Boscos (21 de març).
També es fomenta incrementar l’ús de productes biològics per combatre plagues urbanes i deixar d’utilitzar productes químics.
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