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1. Objectius
Un dels principals objectius del PALS és la informació a la població, així com el foment de la
participació de tots els agents implicats (agents socials, grups d’opinió, col·lectius ciutadans,
associacions...).
Mitjançant l’elaboració i implantació del pla de participació i de comunicació, es garanteix un
procés de millora continua i d’informació ciutadana permanent que serveix perquè la població
aporti informació des de la percepció i el coneixement local.
Tots aquests elements tenen com a objectiu principal, assegurar la participació de tots els agents
implicats (tant agents socials, com grups d’opinió, associacions...).

2. Comunicació a la població
Els canals de comunicació a la població són importants eines per tal de poder realitzar difusió i
fomentar la participació ciutadana dins del municipi.
En primer lloc s’ha creat un lema i logotip per a la campanya d’Agendes 21 locals dels municipis
de la Vall de Llémena.
La proposta del símbol i logotip incorpora tres elements:
1. La línia ondulada que representa la riera de Llémena, la que dóna forma i nom a la vall.
Essencial per a la vida de la zona en tots els aspectes. En color blau de tonalitat clara per
comunicar la idea d’aigua neta.
2. El nom de la vall en el logotip o la seva inicial (LL) en el símbol, com a identificació directa
de la vall. La tipografia representa el factor humà. En color blau verdós per indicar la
relació directa de la vida de la vall amb l’entorn (blau d’aigua i aire + verd de vegetació)
3. El signe més. Com a representació gràfica de l’aspiració a progressar, a tenir més qualitat
de vida. És de color verd per indicar que aquesta aspiració de progrés és en base a la
sostenibilitat, al respecte del medi ambient i de les condicions ecològiques de la vall. Per
això també expressa més respecte al medi natural, més natura, més aigua al Llémena.
El signe “més” també com a creu, indirectament, com a representació de les creus que, tot i que
diferents, apareixen en els escuts de tres dels municipis (Sant Gregori, Sant Martí i Canet d’Adri)
El conjunt dels tres elements dóna una lectura directa de “més Llémena”, tant en el sentit de la
vall i la seva població humana, com en el sentit més específic del seu curs fluvial i la vida que
comporta. Un missatge en positiu i amb aspiració a prosperar.
El lema juga amb la part gràfica del signe “més” acompanyada de la referència a la participació
ciutadana per indicar que aquest procés de participació portarà a un desenvolupament de la vall:
Més Llémena amb la participació ciutadana.
Figura 1: Logotip del Pla de Participació Ciutadana de la Vall de Llémena

Font: Elaboració pròpia

Els mecanismes que s’han emprat per la informació a la població, són per una banda la publicació
d’article explicatius en la revista municipal, anomenada 7 en 1, i per l‘altra banda juntament amb
l’enquesta es va fer arribar a tots els domicilis de Sant Gregori una carta explicativa, sobre el
procés d’elaboració del PALS. També s’han realitzat els cartells de la setmana verda 2006 i 2007.
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3. Sondeig d’opinió pública
3.1 Introducció i Objectius
La primera presa de contacte amb la població de Sant Gregori per tal d’implicar-la en l’elaboració
de l’Agenda 21 Local va ser l’enviament d’una carta signada per l’alcalde, Jordi Noguer on
s’explicaven els principals objectius pel qual s’elaborava aquest projecte. Aquesta carta anava
acompanyada d’una enquesta amb la que es pretenia conèixer el grau de sensibilització
ciutadana envers els temes econòmics, socials i mediambientals de la població de Sant Gregori.

3.2 Comunicació i difusió
La carta més l’enquesta es va fer arribar a totes les vivendes del municipi. L’enquesta es va
enviar, per bustiatge, a la totalitat de les llars dels diferents pobles del terme municipal: 1.200
enquestes s’han distribuït per Sant Gregori i pels seus nuclis rurals.

3.3 Metodologia
La metodologia establerta per tal de realitzar el retorn d’informació va ser demanar als usuaris que
emplenessin la enquesta i que la fessin arribar a l’Ajuntament abans d’una data determinada.
A continuació s’adjunta la carta de presentació la carta i l’enquesta de Sant Gregori:
Figura 2: Carta i Enquesta

4
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3.4 Resultats de les enquestes a la població
S’ha obtingut resposta d’un 4,5% de la població, és a dir, 54 persones.
La resposta a les enquestes ha estat principalment d’habitants del poble de Sant Gregori i en
menor mesura dels nuclis de Ginestar, Taialà i Cartellà.
Figura 3: Edats de la mostra enquestada
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anys (35% de l’univers enquestat), tal i
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s’observa a la dreta.
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Font: Enquestes de participació ciutadana
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Respecte al sexe més nombrós que ha
respost les enquestes, s’observa com la
majoria correspon al sexe masculí amb un
57,7% mentre que la resta (42,3%)
correspon al sexe femení.

Figura 4: Sexe de la mostra enquestada
Dones
42,3%

Homes
57,7%

2 dels enquestats no han determinat el sexe.
Font: Enquestes de participació ciutadana

En les dues preguntes que es troben a continuació, s’ha demanat per una banda que es donés
una valoració general del municipi i per l’altra que es valorés diferents aspectes d’importància tant
social, econòmica com ambiental.
Per tal de realitzar una correcta valoració es va establir la numeració corresponent a la puntuació
que l’enquestat considera que té cada aspecte dins del municipi de Sant Gregori.
A continuació s’adjunta en una taula la puntuació corresponent a l’estat de satisfacció.
Taula 1: Puntuació de la satisfacció
Puntuació

Valoració

0

No ho sap

1

Molt Malament

2

Malament

3

Regular

4

Bé

5

Molt bé

Font: Enquestes de participació ciutadana

En resposta a la pregunta: “Com valora el desenvolupament del municipi en els darrers anys?”
segons el gràfic que a continuació s’exposa es conclou que la majoria de la població enquestada
considera que el desenvolupament municipal és regular (39%) i bé (38%), és a dir obtindria una
puntuació d’entre 3 i 4 sobre 5.
Figura 5: Valoració del desenvolupament del municipi en els darrers anys

Molt Malament
6%

Malament
6%

Molt Be
11%

Be
38%

Regular
39%

Font: Enquestes de participació ciutadana
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La següent pregunta, constava d’un llistat de 24 aspectes, on els enquestats tenien que valorar
amb un valor del 0 al 5, tal i com s’ha esmentat amb anterioritat Les respostes amb una major
puntuació, és a dir aquelles que es consideren satisfactòries dins del municipi de Sant Gregori,
són les que s’adjunten a continuació.
Taula 2: Puntuació dels aspectes a valorar
Puntuació
Bé

Aspectes a valorar
Recollida Selectiva
Comerç
oferta cultural
Accessibilitat
Sanitat

Regular

Qualitat aigua
Telecomunicacions
Escola
Soroll
Senyalització itineraris
Construcció
Senyalització Patrimoni
Activitats per jovent
Serveis gent gran
Protecció Espais Naturals
Abocaments
Integració Immigrants

Malament

Activitat Industrial
Estats Recursos naturals
Facilitats Habitatge
Risc Incendi
Act. Agrícola Ramadera
Oferta turística
Transport Públic

Font: Enquestes de participació ciutadana

Agenda 21 local de Canet d’Adri
Document V: Pla de Participació i Comunicació Ciutadana

7

És la recollida selectiva de residus, l’aspecte amb una major puntuació, seguidament i amb una
puntuació de 3, regular apareixen el comerç, l’oferta cultural, l’accessibilitat al municipi i la sanitat
entre d’altres. En canvi si s’observen els aspectes amb menys puntuació s’hi troba el transport
públic, l’oferta turística, l’activitat agrícola i ramadera i el risc d’incendi, entre d’altres.
Seguidament es demanava l’elecció de 3 dels 24 aspectes que s’havien valorat per tal de que
l’enquestat decidís quins caldria potenciar:
Figura 6: Principals aspectes a potenciar segons els habitants de Sant Gregori
Planificació
Serveis Gent
Urbanística
Gran i Joves
Escola
5%
6%
5%
Soroll
7%
Qualitat de l'aigua
7%
Sanitat
8%
Accessibilitat al
centre urbà
8%

Transport públic
31%

Facilitats
Habitatge
14%
Protecció Espais
Naturals
9%

Font: Enquesta de participació ciutadana

L’anterior figura mostra els 10 aspectes a potenciar que han obtingut un major nombre de votació,
per una banda i amb un resultat desmarcat es troba el transport públic amb un 31% dels
enquestats, la segona preocupació és l’habitatge (14%), es demanen més facilitats alhora
d’adquirir un habitatge tant de compra com de lloguer. En tercer lloc, es troba la protecció dels
Espais Naturals i de l’entorn de Sant Gregori en general, es detecta una preocupació per part de
la població a mantenir el que hi ha i a no perdre la identitat de poble rural que fins ara té Sant
Gregori.
Hi ha altres aspectes, tot i que en menor quantitat de vots, que alguns enquestats també han
cregut oportú que s’han de potenciar o millorar, aquests són:
-

Activitat Agrícola Ramadera
Activitats Culturals
Risc Incendi
Comerç
Indústria
Millorar comunicacions entre municipis
Oferta turística
Recollida selectiva
Seguretat ciutadana
Telecomunicacions
Abocaments incontrolats
Aparcaments
Senyalització Itineraris naturals
Supressió barreres arquitectòniques

En la següent pregunta, s’havia de triar entre les respostes de: “sempre ho faig”, “de vegades ho
faig” o “no, no ho faig mai”, preguntes en relació al comportament ambiental de la població. Els
resultats han estat els següents:

8
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Figura 7: Comportament ambiental de la població
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Font: Enquesta de participació ciutadana.

Com s’observa, aproximadament un 81% dels enquestats afirmen que sempre realitzen recollida
selectiva i més de la meitat sempre estalvien aigua i energia en la mesura del que els és possible.
Ara bé, en quant a la utilització de productes reciclats, la principal resposta ha estat “de vegades”.
Un 37% de la població enquestada confessa que mai comunica a l’ajuntament els problemes
ambientals que percep i tan sols de vegades s’informa sobre temes relatius al medi ambient. Pel
què fa a la utilització de productes que afecten al mediambient, hi ha un 60% que els compra a
vegades.
La següent figura estudiava la mobilitat, tant per treball i estudi, com per compres i oci. Els
enquestats tenien que assenyalar on feien aquestes activitats i quin mitjà de transport utilitzaven
per fer-ho (vehicle propi, transport públic o a peu o en bici).
En aquesta pregunta hi ha hagut moltes combinacions de respostes, tal com que la població de
Sant Gregori, l’oci o les compres, ho fa a Girona amb la que es desplaça majoritàriament amb
vehicle privat o al mateix municipi de Sant Gregori, per tal cosa, es desplaça a peu o en bici.
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Figura 8: Destinacions i mitjans de la mobilitat a Sant Gregori.
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Font: Enquestes de participació ciutadana

Dels 54 enquestats totals només 44 han respost a la pregunta d’on es desplacen per treballar. Cal
dir que a les enquestes han respost un total de 7 jubilats i 3 no han respost a aquesta pregunta.
Així doncs, un 70% de la població es desplaça a la ciutat de Girona amb vehicle propi en
qüestions de treball.
Respecte destinacions per compres, la més nombrosa és la combinació entre la ciutat de Girona i
el municipi de Sant Gregori amb 52 enquestats, un 30% d’aquests ho fan amb vehicle privat a
Girona. Un 7% realitzen les compres únicament a Sant Gregori, majoritàriament a peu i un 48%
ho fan indistintament a la ciutat de Girona i al municipi de Sant Gregori. D’aquests últims, 14
persones (56%) utilitzen simultàniament el vehicle privat o es desplacen a peu o bici.
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Per últim es demanava la següent qüestió: “Com li agradaria que fos Sant Gregori d’aquí a 10
anys?”. Les respostes han estat les següents:
Figura 9: Com els agradaria als habitants de Sant Gregori que fos el municipi

Més activitats
4%

Variant
6%

Creixement moderat
38%

Mes serveis
22%

Igual o millor
8%

Transport públic
10%
Identitat com poble
12%

Font: Enquestes de participació ciutadana

La població de Sant Gregori, té bastant clar com vol que sigui Sant Gregori d’aquí 10 anys, la
principal preocupació és el creixement urbanístic, es vol un creixement moderat, que no s’arribi a
la tipologia de ciutat dormitori, que sigui relativament fàcil adquirir una vivenda al municipi. La
segona preferència és la instal·lació de més serveis tant educatius, com sanitaris, com per la gent
gran o el jovent.
Lligada a la primera preferència, trobem amb un 12%, que no es perdi l’ identitat com a poble que
a dia d’avui es pot gaudir a Sant Gregori, la massificada arribada de gent nova al municipi fa que
cada vegada les relacions siguin més impersonals. La identitat engloba també la protecció del
patrimoni natural existent.
El transport públic també és un àmbit en el que s’ha de millorar, un 10% de la població vol una
línia de transport públic directa amb Girona i amb relativa freqüència. S’ha de dir que l’Ajuntament
ja ha ficat mans a l’assumpte i s’ha ampliat l’oferta d’autobusos direcció Girona.
Una part de la població veu Sant Gregori, d’aquí 10 anys amb una variant que per una banda
disminueixi el trànsit per dins del municipi i per tant la contaminació acústica. Es recorda que la
via que passa pel municipi (GI-531) té un elevat trànsit viari diari.

3.5 Conclusions
En primer lloc cal tenir en compte que només un 4,5% de la població total de Sant Greogri ha
contestat les enquestes, la qual cosa significa que els resultats són poc representatius del total de
població.
En termes generals, la població enquestada considera que la gestió del municipi compta amb una
valoració entre Bé i Regular, la qual cosa indica que hi ha aspectes a millorar, com per exemple el
transport públic, l’oferta turística o la disminució de l’activitat agrícola i ramadera del municipi, però
que hi ha també aspectes amb una bona gestió com per exemple la gestió dels residus a Sant
Gregori.
Si s’analitza el comportament ambiental de la població, aquesta diu que sempre selecciona els
residus i intenta estalviar aigua però que mai comunica a l’ajuntament les incidències ambientals
que identifica al municipi.
La mobilitat és un aspecte que preocupa a la població de Sant Gregori, fet que ho demostra la
valoració negativa que es té del transport públic i la gran utilització que es fa del vehicle privat per
als desplaçaments obligats i d’oci.
El futur també preocupa als habitants de Sant Gregori, la major preocupació és que Sant Gregori
no es converteixi en un municipi dormitori amb una gran dependència de la ciutat de Girona.
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4. Primera jornada de Participació Ciutadana
4.1. Introducció i Objectius
Aquesta primera jornada de participació ciutadana es va realitzar dins de la fase de descripció i es
va voler identificar els principals punts forts i punts febles del municipi per entrar amb força en la
segona fase de diagnosi.
En cadascuna de les diferents jornades s’han utilitzat diferents dinàmiques i fórmules per tal de
garantir la implicació de tots els agents socials i econòmics així com ciutadans i ciutadanes
interessats.
Totes les conclusions obtingudes en els debats s’han incorporat tant a la fase de memòria
descriptiva com en la fase de diagnosi, i s’han tingut en compte per a l’elaboració del Pla d’Acció
Local el qual ha estat validat per la població.

4.2. Comunicació i difusió
Els mecanismes que s’han emprat per
la informació a la població, són per una
banda la publicació d’article explicatius
en la revista municipal, anomenada 7 en
1, i per l‘altra banda juntament amb
l’enquesta es va fer arribar a tots els
domicilis de Sant Gregori una carta
explicativa, sobre el procés d’elaboració
del PALS.
Per a la comunicació de la primera
jornada de participació ciutadana es va
elaborar un cartell juntament amb els
actes de la Setmana Verda.

Figura 10. Cartell Setmana Verda 2006

Font: Elaboració pròpia
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4.3. Metodologia
La primera Jornada de Participació Ciutadana a Sant Gregori es va realitzar el 21 d’octubre a les
10:00 hores a Centre Cívic de Sant Gregori, amb l’objectiu de presentar el PALS a la població.
En aquesta jornada varen assistir un total de 10 persones.
La jornada es va estructurar en dues parts, una primera d’informació i una segona de participació.
En la primera part d’informació varen intervenir:
•

Presentació de la jornada (Jordi Noguer–Alcalde de Sant Gregori)

•

Metodologia i participació ciutadana (Marta Vayreda –coordinadora de l’empresa
DEPLAN-).

•

Explicació de la Memòria descriptiva de Sant Gregori (Belén Perat –tècnica de l’empresa
DEPLAN-)
En la segona part de participació, els assistents es van dividir en dos grups, per tal de que
independentment un grup tractés i debatés els aspectes socials i econòmics i l’altre els aspectes
ambientals i territorials. En aquest debat s’havien d’identificar els punts forts i punts febles dels
diferents aspectes.
Un cop identificats els punts a potenciar o els punts a minimitzar, conjuntament tots els
participants van tenir que prioritzar-los de tal manera que el resultat obtingut, seria els 3 punts
forts i 3 punts febles més importants dintre dels aspectes socials i econòmics i els 3 punts forts i 3
punts febles més rellevants segons els aspectes ambientals i territorials.

4.4. Resultats
En la següent taula es mostren els resultats obtinguts, segons si es tracta de punts forts o de
punts febles:
Taula 3: Punts forts i punts febles identificats en les jornades de participació.

Aspectes Socio-Econòmics
Punts Forts

Punts Febles

Existència Pla de Joventut municipal

Manca de tradició participativa

Millora del centre de salut

Manca de relació intergeneracional

Projecte de nou Institut de Secundaria obligatoria

Col·lapse de l’escola bressol de Sant Gregori

Existència de la Comunitat de Municipis de la Vall

Desapareixen els petits comerços

Escola Bressol a Sant Gregori, bon espai per la relació

Plana web municipal no actualitzada.

Bon funcionament de les entitats i associacions municipals

La informació es queda al nucli urbà de Sant Gregori i no
arriba als nuclis agregats

Nou equipament, local polivalent

Elevat temps de desplaçaments fins l’Institut Narcís Xifra

Creixement de la indústria en zona determinada (Polígon
Industrial de la Joeria)

No hi ha línia directa de transport, municipis de la VallGirona, s’han de fer transbordes a Sant Gregori.
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Aspectes Ambientals i Territorials
Punts Forts

Punts Febles

Molta superfície no urbanitzable

Forta dependència de la ciutat de Girona

Molta radiació solar, per fer ús d’energies renovables

Manca consciència de reciclatge

Concentració urbana en un sol punt, no existeix dispersió

Poca freqüència de recollida selectiva durant els mesos
d’estiu

Suficient nombre de contenidors
Massa tràfic en la connexió amb Constantins

Turisme de qualitat
Valors paisatgístics i naturals com a qualitat de vida

Molt de trànsit per l’Avinguda de Girona
Neteja de camins per potenciar la coneixença del municipi
Nou projecte de transport públic, augment de freqüència

Es viu d’esquenes a la Llémena i a la resta de disseminats

Preveure l’envelliment per necessitats futures

Baixa qualitat de l’aigua de la Riera de la Llémena

La gent nou vinguda s’intenta integrar

Manca de planificació d’habitatges per joves.

La vall, zona d’esbarjo de la ciutat de Girona
Font Jornades de Participació Ciutadana a Sant Gregori

De tots els aspectes se’ls va demanar que triessin els 3 que consideraven més importants, que
com a punts forts s’haurien de potenciar i com a punts febles, s’hauria de reduir el seu impacte.
Taula 4: Punts Forts i Punts Febles prioritzats
Grups

Aspectes
Socio-econòmics

Aspectes
Ambientals i Territorias

Punts Forts

Punts Febles

Nous equipaments previstos

Manca d’espais de relació entre
generacions

Existència de la Mancomunitat de
municipis

Transport públic a la Vall

Bon funcionament de les entitats i
associacions

Disminució petit comerç

Valor paisatgístics i natural com a
qualitat de vida

Es viu d’esquenes a la Vall

Turisme de qualitat

Manca d’habitatge per joves

Creixement compacte

Molt trànsit per l’Avinguda de Girona

Font: Jornada de Participació Ciutadana a Sant Gregori

4.5. Conclusions
En termes generals la jornada de participació ciutadana es valora com a positiva, tot i la baixa
participació, ja que les aportacions dels assistents eren bastant similars i van ajudar a identificar
quins aspectes es consideren com a punts forts a potenciar i quins es consideren punts febles que
en un futurs podrien derivar a amenaces.
Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat es considera a Sant Gregori com a positiu, la gran
quantitat de nous equipaments previstos, el fet de constituir-se com a Mancomunitat de Municipis,
el bon funcionament d’entitats i associacions, el gran valor paisatgístic, el turisme de qualitat i el
creixement compacte que es desenvolupa. Per contra, entre els aspectes negatius es detecta una
manca d’espais de relació, el transport públic, la disminució del petit comerç, l’habitatge, el trànsit
de l’Avinguda de Girona i el fet de viure a esquenes a la Vall en el sentit que es fa necessari
augmentar la visió i desenvolupar actuacions a nivell de la Vall de Llémena.
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5. Segona Jornada de Participació Ciutadana
5.1. Introducció i Objectius
Principalment aquesta segon jornada de participació ciutadana s’ha centrat en la diagnosi i en la
base de l’elaboració del Pla d’Acció, es pretenia per una banda conèixer l’opinió dels habitants
dels principals titulars de diagnosi i per l’altra prioritzar actuacions i definir-ne de noves per tal de
realitzar un Pla d’Acció més real i que s’adapti a les necessitats del municipi i de la seva població.
Totes les conclusions obtingudes s’han incorporat en la fase de diagnosi, i s’han tingut en compte
per a l’elaboració del Pla d’Acció Local el qual ha estat validat per la població.

5.2. Comunicació i difusió
Pel que fa a la difusió de la segona Jornada de Participació Ciutadana, es va realitzar un nou
cartell (30 còpies) amb tota la programació de la Setmana Verda 2007 per tal de penjar-los als
establiments comercials, a més a més es va dissenyar un fulletó que es va fer arribar a les 1.200
vivendes de Sant Gregori i als nuclis històrics.

Figura 11. Fulletó i cartell Setmana Verda 2007
Cara davant

Cara darrera
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Font: Elaboració pròpia

5.3. Metodologia
La dinàmica en aquesta segona jornada va ser diferent, es va pretendre que no fos tan tècnica
sinó que dones més peu a la participació, per aconseguir-ho primerament es va decidir fer
l’activitat a l’aire lliure, es va triar el diumenge, 7 d’octubre coincidint amb el mercat setmanal per
la qual cosa hi ha més gent pel carrer disposada a participar.
L’activitat es va iniciar amb una caminada per l’entorn natural de Sant Gregori, on Marta Vayreda,
juntament amb Jaume Llunell ,ambdós tècnics de DEPLAN, van realitzar explicacions sobre la
fauna i la flora del municipi, aquesta activitat està lligada al projecte de restauració i neteja de la
riera de la Llémena que es realitza actualment al municipi de Sant Gregori. La sortida de la
caminada va ser el pàrquing del carrer Llémena amb el carrer de Baix i l’arribada va ser a la plaça
del mercat, on estava preparada la segona part de l’activitat participativa. A la caminada va haverhi una assistència del voltant de 60 persones.
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Aquesta segona part consistia en un recorregut per quatre plafons que contenien un total de 8
activitats, on l’assistent podia participar amb diferents tècniques.
Figura 12: Caminada popular pel entorn natural

Font: Elaboració pròpia

Figura 13: Caminada popular pel entorn natural

Font: Elaboració pròpia

L’activitat va finalitzar amb un vermut amb productes locals a càrrec de l’Ajuntament de Sant
Gregori.

Figura 14:Plafó 1

5.4 Resultats
Plafó 1: Sabies que a Sant Gregori...
L’usuari agafava un paper amb un enunciat on s’informava de
diferents aspectes ambientals del municipi i es demanava que el
classifiques segons: Si ho sabia i m’interessa, Si ho sabia però no
m’interessa, No ho sabia i m’interessa o No ho sabia i no
m’interessa.
Les principals classificacions van mostrar un interès sobre els
aspectes ambientals enunciats però el nombre d’enunciats coneguts
i no va ser bastant semblant.

Font: Elaboració pròpia

Plafó 2 i 3: Valora si les següents afirmacions són una oportunitat o una amenaça per a
Sant Martí de Llémena, o et deixa indiferent (gomet verd, vermell o groc).
En aquesta activitat el participant ha de classificar diferents aspectes resultants de l’estudi DAFO
(Debilitats, Amenaces, Fortaleses o Oportunitats) segons si creu que són oportunitas, amenaces o
si pel contrari ho considera indeferent.
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Taula 4: Oportunitats i Amenaces
Aspecte a Valorar
Elevada utilització del vehicle privat per a desplaçaments intern
i intermunicipals
S’han instal·lat pilons mòbils per evitar aparcaments incorrectes
Augment de la recollida selectiva any rera any
Sant Gregori compta amb una deixalleria pròpia
Implantació de mesures d’eficiència energètica al municipi
Disminució de la superfície agrària
Un 15% dels habitatges estan en règim de lloguer
S’han realitzat millores en els centres educatius
Bona oferta de serveis socials al municipi
Sector industrial no es troba junt al nucli urbà
Realització del nou Planejament d’Ordenació Urbanística
Municipal
Augment de la massa forestal a Sant Gregori
La Gi-513 suporta una elevada intensitat diària de vehicles
Millora del servei de transport públic entre Girona i els
municipis de la Vall de Llémena
En projecte l’execució del carril de circumval·lació
Instal·lació de zones 30 per dins del nucli urbà
Aparició d’abocaments incontrolats
Gran radiació solar, que dona un elevat potencial per la
instal·lació d’energies renovables.
Augment del nombre de places turístiques en turisme rural.
Insuficiència d’equipaments municipals

Oportunitats

Amenaces

Indiferent

0
8
6
9
10
0
0
9
9
12

13
2
1
0
0
10
7
0
1
0

0
0
0
0
0
0
2
1
1
0

9
15

5

0
1

17
11
10
5
0

0
0
0
13

0
0
3
0

10
7
4

0
0
5

0
4
2

Font: Elaboració pròpia

Les principals oportunitats que la població de Sant Gregori identifica són, l’augment de la massa
forestal de Sant Gregori, la instal·lació del sector industrial allunyat del nucli urbà, la millora del
servei de transport públic que comunica el municipi amb la ciutat de Girona, la futura variant que
desviarà el trànsit per Sant Gregori i l’elevada radiació solar que es registra. Com a principals
amenaces apareix l’elevat trànsit que suporta la GI-513, l’elevada utilització del vehicle privat,
l’aparició d’abocaments incontrolats o la disminució de la superfície agrària. Pel que fa a l’aspecte
que registra una major indiferència és l’augment del nombre de places turístiques en turisme rural.
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Figura 15:Plafó 2

Figura 16:Plafó 3

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia
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Figura 17:Plafó 4

Plafó 4: Com actues en cas de...
En aquesta activitat es pretenia conèixer les costums dels
habitants de Sant Gregori en relació a diferents temàtiques
ambientals. Els usuaris havien de classificar les seves
conductes segons si Sempre ho faig, de vegades ho faig o
mai ho faig.
Segons els resultats de l’activitat els habitants de Sant
Gregori sempre estalvien aigua i energia, s’informen sobre
els temes ambientals i seleccionen els residus, per contra
mai van amb bus a Girona, comuniquen a l’ajuntament els
problemes ambientals i van a compra amb cistell.

Font: Elaboració pròpia

Plafó 5: Ordena les següents propostes per a Sant Gregori segons si tenen molta
importància o poca importància per tal de desenvolupar-les.
M.I: Molta Importància
P.I: Poca Importància
N.S: No ho se
Tal i com es diu a l’enunciat en aquesta activitat havien de prioritzar les actuacions proposades,
per al municipi de Sant Gregori.
Nº de vots

Actuacions proposades

M.I

P.I

N.S

Crear punts de recollida als diferents nuclis urbans

12

0

0

Continuar el tràmit d’aprovació del nou planejament urbanístic

7

2

3

Fer un cens d’activitats del municipi

9

3

0

Aprovar l’inventari de camins i realitzar el pla de manteniment

12

0

0

Realitzar les actuacions del Pla Estratègic de Joventut

12

0

0

Crear nous centres d’ensenyament

12

0

0

Ampliar la llar d’infants

11

1

0

Garantir la depuració de les aigües residuals a tots els nuclis

12

0

0

Crear nous llocs de reunió

12

0

0

Crear un Centre de dia

10

1

1

Fomentar la formació ambiental del personal de l’Ajuntament

11

1

0
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Figura 18:Plafó 5

Les actuacions que els habitants consideren més importants
per tal d’executar-les amb unanimitat són:
- Crear punts de recollida als diferents nuclis urbans
- Aprovar l’inventari de camins i realitzar el pla de
manteniment
- Realitzar les actuacions del Pla Estratègic de Joventut
- Crear nous centres d’ensenyament
- Garantir la depuració de les aigües residuals a tots els
nuclis

Font: Elaboració pròpia

Plafó 6: Ordena les següents propostes per a la Vall de Llémena segons si tenen molta
importància o poca importància per tal de desenvolupar-les.
M.I: Molta Importància
P.I: Poca Importància
N.S: No ho se
Tal i com es diu a l’enunciat en aquesta activitat havien de prioritzar les actuacions proposades,
per a tota la Vall de Llémena.
Nº de vots

Actuacions proposades

M.I

P.I

N.S

Continuar amb la campanya per impulsar la utilització del transport públic

11

0

1

Integrar paisatgística els contenidors de residus

7

4

0

Evitar i/o reduir l’impacte de la MAT

12

0

2

10

0

0

0

1

0

2

0

0

Realitzar un manteniment i conservació de les lleres
Realitzar una campanya d’informació per a la realització dels plans de gestió i millora
12
forestal
Mantenir la franja de prevenció d’incendis forestals als nuclis segregats de la trama
11
urbana
10
Constituir la Mancomunitat de municipis de la Vall de Llémena

En l’àmbit de la Vall de Llémena, les actuacions més importants per tal d’executar-les segons la
població de Sant Gregori, són evitar i/o reduir l’impacte de la MAT i realitzar una campanya
d’informació per a la realització dels plans de gestió i millora forestal.
En, canvi la menys important és la d’integrar paisatgísticament els contenidors de residus.
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Figura 19:Plafó 7

Plafó 7: D’aquí a 10 anys... Com t’agradaria veure Sant
Gregori? Què és el que no t’agradaria veure a Sant
Gregori?
En aquest apartat, l’usuari havia d’anotar com veia ell en un
futur Sant Gregori, havia de citar com li agradaria veure’l i com
no.
La població de Sant Gregori, d’aquí 10 anys vol un municipi
amb característiques rurals, respectuós amb l’entorn, amb els
serveis bàsics complets, sense construcció massiva i amb
molts equipaments. En canvi la gent no vol un Sant Gregori
ciutat, sense respecte a l’entorn natural.

Font: Elaboració pròpia
Figura 20:Plafó 8

Plafó 8: Pinta el teu Sant Gregori
Aquest últim plafó anava destinat als més petits, aquests
comptaven amb llapis de colors i rotuladors per tal de que
pintessin diferents dibuixos que es donaven i també ells havien
de fer l’exercici de classificar-los segons si ho volien o no per
Sant Gregori. A l’ annex III apareix una foto amb els dibuixos,
on es pot veure quin Sant Gregori volen els més petits.

Font: Elaboració pròpia

5.5. Conclusions
La valoració general de la jornada ha estat positiva amb una participació al voltant de 60
persones.
En resum, la població de Sant Gregori s’interessa pels aspectes i/o problemàtiques ambientals
actuals del municipi, tot i que gran part desconeix quines amenaces hi ha actualment.
Pel que fa a la tècnica d’identificar les oportunitats i amenaces es considera com oportunitat
l’augment de la massa forestal i com a principal amenaça el gran trànsit de vehicles que suporta
la GI-513 en el seu pas per dins del nucli urbà de Sant Gregori.
Respecte a la priorització d’actuacions a desenvolupar dins del municipi de Sant Gregori es
consideren entre les més importants, augmentar els punts de recollida de residus, aprovar
l’inventari de camins, realitzar el Pla Estratègic de Joventut, crear nous centres d’ensenyamnet,
garantir la depuració de totes les aigües residuals generades al municipi i crear nous llocs de
reunió. Si s’augmenta l’escala d’estudi a la Vall de Llémena, es considera com a molt important
evitar i/o reduir l’impacte que pot generar la línia de Molt Alta Tensió (MAT) i la realització dels
Plans de Millorar de Gestió Forestal, en canvi dins d’aquest àmbit l’actuació menys valorada és la
d’aplicar mesures d’integració dels contenidors de residus.
Si es pensa en futur, la població de Sant Gregori vol un municipi respectuós amb l’entorn natural,
amb molts equipaments i evitant la construcció massiva.
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Annexos
Annex I: Presentació de la primera Jornada de Participació Ciutadana a Sant
Gregori
Annex II: Galeria de Fotos

Annex I: Presentació de la primera Jornada de Participació Ciutadana a Sant Gregori

Annex II: Galeria de Fotos

