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1. OBJECTIU DEL PLA DE PARTICIPACIÓ 
 
La finalitat principal del Pla de participació ha estat la de valorar el Pla d’Acció Local 
proposat, especialment les accions que, des del Consell de Sostenibilitat, s’han triat 
com a prioritàries. Es tracta, per tant, de recollir diferents criteris i línies de valoració 
que ajudin a millorar i fer més eficient i eficaces les accions. 
 
A més a més i com a complement indispensable, també ha volgut ser una eina per 
donar a conèixer el conjunt de l’Agenda 21 i detectar diferents temes i inquietuds de la 
ciutadania del municipi en relació amb el medi ambient. 
 
2. METODOLOGIA 
 
2.1. Objectius  
 
La metodologia emprada ha tingut, com a principal objectiu, donar a conèixer l’Agenda 
21, especialment obrint-la a nous sectors de la població (tant socials com territorials), i 
conèixer els discursos/ propostes existents (visions i conceptualització del medi 
ambient). En aquest sentit, s’ha partit en d’una visió de procés, una visió que entén la 
participació com una eina de transformació a mig i llarg termini que mira d’articular 
diferents moments i espais existents al municipi. Per tant, El Pla de participació n’ha 
estat un moment més, una oportunitat per establir i plantejar nous reptes a la 
participació de la població en el disseny de polítiques globals (com ara l’Agenda 21) al 
municipi.  
 
Així les coses, al disseny i organització d’aquest Pla han tingut un paper clau la 
informació, intentant que arribés a tots els sectors de la població i fent servir diferents 
mitjans i sistemes de comunicació, i la participació, procurant en tot moment que 
ningú pogués quedar exclòs per fer les seves aportacions per avaluar el Pla d’Acció de 
l’Agenda 21 proposat. 
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2.2. Organització 
 
2.2.1. Exposició Interactiva 
 
L’Exposició Interactiva ha estat un espai per donar a conèixer la feina feta a l’Auditoria 
Mediambiental i tenir una primera valoració de les accions prioritàries. A més a més, 
també volia ser una eina per motivar la ciutadania a participar al taller. 
 
L’Exposició es va inaugurar en un acte públic, per explicar de manera general el 
contingut de l’Agenda 21 i el funcionament del Pla de Participació. En tot moment va 
comptar amb una persona que, a més a més de rebre els visitants s’encarregava de 
resoldre els dubtes relacionats amb el funcionament de la Exposició. 
 
Durant els 6 dies de funcionament (del 10 al 16 de febrer i de les 10 del matí fins a les 
20:00 hores del vespre), els visitants tenien l’opció de puntuar les accions proposades, 
diferenciant entre aquelles que més els agradaven i aquelles que menys els 
agradaven, segons els seus propis criteris. A més a més tenien l’opció de fer 
aportacions personals a cada vector. 
 
Per poder fer l’avaluació de les accions dels vectors disposaven d’un total de 8 gomets 
verds, a repartir (de manera no necessàriament proporcional) entre aquelles accions 
que valoraven positivament i 8 gomets vermells (amb el mateix sistema de distribució) 
per aquelles amb que estaven en desacord. 
 
Per últim, també es va donar l’oportunitat de fer aportacions més personals, mitjançant 
una butlleta de suggeriments. 
 
2.2.2. Taller de Participació 
 
L’objectiu principal del taller era el d’obrir un espai ciutadà de debat entorn les accions, 
especialment les accions més controvertides o amb menys consens. Inicialment es 
volia aprofundir en els criteris de valoració de les accions, més en concret en els 
determinants de l’elecció i les millores que es podien aportar. 
 
En aquest tipus d’espai té una importància cabdal la participació activa dels assistent, 
en tots els aspectes: fent aportacions, discutint-les, proposant idees i iniciatives, etc. 
Per això, es treballa de manera simultània en diferents grups, cada grup dinamitzat per 
un tallerista que modera la discussió, controlarà el temps de treball i recull la 
informació generada als grups. Per últim, s’obre un plenari, amb tots els participants 
als tallers, per posar en comú les aportacions de tots els grups. 
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3. RESULTATS 
 
Els resultats contemplen els referits a la participació, al nombre de persones que s’han 
implicat directament a les activitats, i a l’anàlisi de la informació recollida a les activitats 
del pla de participació. 
 
3.1. Participació 
 
En total i considerant conjuntament la participació a l’Exposició i al Taller, han 
participat prop 230 persones. Per dies, la participació s’ha repartit de la següent 
manera: 
 

Exposició interactiva Taller  
Dissabte 

10 
Dilluns 

12 
Dimarts 

13 
Dimecres 

14 
Dijous 

15 
Divendres 

16 
Dissabte 

17 Total 
45 9 5 34 57 56 16 222 

 
Cal destacar, pel cantó positiu, la implicació de l’Institut a l’exposició, el que suposa 
poder comptar amb l’opinió d’un sector de la població generalment difícil d’arribar. Pel 
cantó negatiu destaquem la caiguda de la participació al Taller, privant-nos d’una 
major diversitat de visions del municipi. 
 
3.2. Anàlisi de la informació 
 
3.2.1. Exposició Interactiva 
 
Al llarg de l’exposició es proposar avaluar les diferents accions tal i com es recull a 
l’annex 1. 
 

El resultat d’aquesta avaluació ha estat el següent: 
 

Vector ACCIONS Verds Vermells 
PRIORITÀRIES   
Festes Sostenibles 53 0 
Generar menys residus 14 11 
Recollim encara millor 13 3 
NO PRIORITÀRIES   
Compensar econòmicament a les persones 
usuàries de la deixalleria 11 13 
Establir minideixalleries mòbils temporals en 
punts i dates estratègiques 13 2 
Promoció d’hàbits que permetin disminuir la 
generació de residus  17  
Potenciar la reducció de residus i la recollida 
selectiva a tots els centres educatius 13 1 

R
E

S
ID

U
S

 

Estudiar la solució al problema dels lixiviats de 
l’abocador 7 0 
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Vector ACCIONS Verd Vermells 
PRIORITÀRIES   
respirem un aire més net 20 13 
coneguem la qualitat del nostre aire 32 1 
menys soroll a la nit 21 40 
NO PRIORITÀRIES   
Estudi dels efectes de la Planta Incineradora 
d’Andorra 36 13 
Estudi dels camps electromagnètics generats per 
antenes de telecomunicacions o xarxes de 
distribució d’electricitat. 16 3 
Elaboració d’una ordenança reguladora del soroll 25 11 

A
IR

E
 I 

S
O

R
O

LL
 

Conèixer la contaminació lumínica de la ciutat 9 16 
PRIORITÀRIES   
Pisos o cases adossades 9 51 
A peu més segur i tranquil 38 1 
El dret de l'habitatge 27 4 
NO PRIORITÀRIES   
Facilitar l’accés a peu o amb bicicleta als barris 33 3 
Millorar els accessos viaris a Castellciutat i al 
Serrat de la Capella 3 9 
Incorporació de criteris de sostenibilitat (estalvi 
d’aigua, energia...) als nous habitatges 19 0 
Mantenir les petites activitats econòmiques 
(tallers mecànics, serralleries...) al casc urbà 8 1 

U
R

B
A

N
IS

M
E

 

Creació d’espais d’aparcament d’horari restringit 4 45 
PRIORITÀRIES   
Substitució rec amb aigua potable 65 1 
Estem depurant tota l'aigua residual? 29 3 
Estalviem aigua ens beneficia a tots 32 1 
NO PRIORITÀRIES   
Es detectaran el punts on es barregen les aigües 
residuals amb les de rec. 16 0 
S’elaborarà una ordenança per contenir el 
consum a les llars, empreses i serveis municipals. 4 0 
Es penalitzarà el consum excessiu d’aigua per tal 
de fomentar l’estalvi. 10 30 
Es mesurarà el volum d’aigües residuals que 
aboquem al riu. 8 0 

A
IG

U
A

 

Es desconnectaran els abocaments d’aigües 
residuals dels habitatges als recs urbans 4 0 
PRIORITÀRIES   
Il·luminar els carrers de manera sostenible 29 3 
Escalfar-nos sense contribuir al canvi climàtic 17 4 

E
N

E
R

G
IA

 

Edificis públics sostenibles 19 0 
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Vector ACCIONS Verd Vermells 
NO PRIORITÀRIES   
Realitzarem campanyes educatives per fomentar 
l’estalvi energètic a les llars, als comerços i a les 
indústries 11 2 
Elaborarem una ordenança municipal sobre 
l’aprofitament de l’energia solar i l’eficiència 
energètica per tal de fomentar les energies 
renovables 9 5 
Instal·larem plaques solars fotovoltaiques  per tal 
d’aprofitar l’energia del sol per produir electricitat 
de manera neta 36 0 
 Donarem ajuts fiscals per tal d’incentivar 
projectes que promoguin la implantació 
d’energies renovables 25 2 

 

 Realitzarem una auditoria energètica de 
l’enllumenat públic per tal de reduir al màxim la 
contaminació lumínica 6 6 
PRIORITÀRIES   
Protegim la biodiversitat 19 0 
Quanta aigua hem de prendre al riu 14 2 
Un riu viu i segur 6 7 
NO PRIORITÀRIES   
 Conèixer els focus d’abocaments de purins al riu 11 0 
Aplicar mesures sensibilitzadores i sancionadores 
per evitar que s’alimentin gats, gossos i coloms. 24 89 
Enjardinament de les zones verdes amb espècies 
que necessitin poca aigua  14 0 
 Fomentar el respecte al medi ambient 9 2 S

IS
TE

M
E

S
 N

A
TU

R
A

LS
 

Passos per a mamífers i rèptils sota les carreteres 10 27 
PRIORITÀRIES   
La capital del Medi Ambient 19 2 
Ciutadans mediambientalment més informats 12 9 
... I formats 6 2 
NO PRIORITÀRIES   
  Aprofitar l’entorn natural de la Seu per tal 
fomentar el respecte amb l’entorn 14 3 
 Potenciar el Consell de Sostenibilitat per tal de 
debatre tots els aspectes relacionats amb el medi 
ambient de la Seu  4 23 

E
D

U
C

A
C

IÓ
 A

M
B

IE
N

TA
L 

  Promoure la participació dels centres educatius 
en el programa “Escoles Verdes” 14 3 
PRIORITÀRIES   
Fomentar el transport públic 32 23 
Accessibilitat per a tothom 32 3 
menys velocitat més sostenibilitat 16 22 

M
O

B
IL

IT
A

T 

NO PRIORITÀRIES   
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Vector ACCIONS Verd Vermells 
 Intensificar el control dels aparcaments il·legals  5 41 
 Crear una borsa per compartir cotxe pels destins 
més freqüents (Andorra, Lleida, Barcelona...) 14 13 
  Implantació de carrils bici  29 8 
Fomentar una mobilitat més sostenible.  3 0 

 

Construcció de la vorera des del Bombers fins al 
Parc del Segre per garantir la seguretat dels 
vianants 33 9 

 
A continuació presentem les accions prioritàries i no prioritàries, tenint en compte que 
les endrecem (de més a menys) d’acord amb els vots vermells per a les accions 
prioritàries i amb els vots verds per a les accions no prioritàries:  
 

ACCIONS PRIORITÀRIES Verds Vermells
Pisos o cases adossades 9 51 
menys soroll a la nit 21 40 
Fomentar el transport públic 32 23 
menys velocitat més sostenibilitat 16 22 
respirem un aire més net 20 13 
Generar menys residus 14 11 
Ciutadans mediambientalment més informats 12 9 
Un riu viu i segur 6 7 
El dret de l'habitatge 27 4 
Escalfar-nos sense contribuir al canvi climàtic 17 4 
Recollim encara millor 13 3 
Estem depurant tota l'aigua residual? 29 3 
Il·luminar els carrers de manera sostenible 29 3 
Accessibilitat per a tothom 32 3 
Quanta aigua hem de prendre al riu 14 2 
La capital del Medi Ambient 19 2 
... I formats 6 2 
coneguem la qualitat del nostre aire 32 1 
A peu més segur i tranquil 38 1 
Substitució rec amb aigua potable 65 1 
Estalviem aigua ens beneficia a tots 32 1 
Festes Sostenibles 53 0 
Edificis públics sostenibles 19 0 
Protegim la biodiversitat 19 0 
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ACCIONS NO PRIORITÀRIES Verds Vermells 
Estudi dels efectes de la Planta Incineradora d’Andorra 36 13 
Instal·larem plaques solars fotovoltaiques  per tal d’aprofitar 
l’energia del sol per produir electricitat de manera neta 36 0 
Facilitar l’accés a peu o amb bicicleta als barris 33 3 
Construcció de la vorera des del Bombers fins al Parc del Segre 
per garantir la seguretat dels vianants 33 9 
Implantació de carrils bici  29 8 
Elaboració d’una ordenança reguladora del soroll 25 11 
Donarem ajuts fiscals per tal d’incentivar projectes que 
promoguin la implantació d’energies renovables 25 2 
Aplicar mesures sensibilitzadores i sancionadores per evitar que 
s’alimentin gats, gossos i coloms. 24 89 
Incorporació de criteris de sostenibilitat (estalvi d’aigua, 
energia...) als nous habitatges 19 0 
Promoció d’hàbits que permetin disminuir la generació de 
residus  17  
Estudi dels camps electromagnètics generats per antenes de 
telecomunicacions o xarxes de distribució d’electricitat. 16 3 
Es detectaran el punts on es barregen les aigües residuals amb 
les de rec. 16 0 
 Enjardinament de les zones verdes amb espècies que 
necessitin poca aigua  14 0 
Aprofitar l’entorn natural de la Seu per tal fomentar el respecte 
amb l’entorn 14 3 
Promoure la participació dels centres educatius en el programa 
“Escoles Verdes” 14 3 
Crear una borsa per compartir cotxe pels destins més freqüents 
(Andorra, Lleida, Barcelona...) 14 13 
Establir minideixalleries mòbils temporals en punts i dates 
estratègiques 13 2 
Potenciar la reducció de residus i la recollida selectiva a tots els 
centres educatius 13 1 
Compensar econòmicament a les persones usuàries de la 
deixalleria 11 13 
Realitzarem campanyes educatives per fomentar l’estalvi 
energètic a les llars, als comerços i a les indústries 11 2 
 Conèixer els focus d’abocaments de purins al riu  11 0 
Es penalitzarà el consum excessiu d’aigua per tal de fomentar 
l’estalvi. 10 30 
Passos per a mamífers i rèptils sota les carreteres 10 27 
Conèixer la contaminació lumínica de la ciutat 9 16 
Elaborarem una ordenança municipal sobre l’aprofitament de 
l’energia solar i l’eficiència energètica per tal de fomentar les 
energies renovables 9 5 
 Fomentar el respecte al medi ambient 9 2 
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Mantenir les petites activitats econòmiques (tallers mecànics, 
serralleries...) al casc urbà 8 1 
Es mesurarà el volum d’aigües residuals que aboquem al riu. 8 0 
Estudiar la solució al problema dels lixiviats de l’abocador 7 0 
Realitzarem una auditoria energètica de l’enllumenat públic per 
tal de reduir al màxim la contaminació lumínica 6 6 
 Intensificar el control dels aparcaments il·legals  5 41 
Creació d’espais d’aparcament d’horari restringit 4 45 
S’elaborarà una ordenança per contenir el consum a les llars, 
empreses i serveis municipals. 4 0 
Es desconnectaran els abocaments d’aigües residuals dels 
habitatges als recs urbans 4 0 
 Potenciar el Consell de Sostenibilitat per tal de debatre tots els 
aspectes relacionats amb el medi ambient de la Seu  4 23 
millorar els accessos viaris a Castellciutat i al Serrat de la 
Capella 3 9 
Fomentar una mobilitat més sostenible.  3 0 

 
A partir d’aquests resultat es van destriar les accions per discutir i aprofundir als tallers. 
Els criteris seguits, per a les accions prioritàries, ha estat el de seleccionar aquelles 
accions amb més gomets vermells o que han tingut un nombre igual de gomets verds i 
vermells Així, de les accions prioritàries es van seleccionar: 
 

ACCIONS PRIORITÀRIES Verds Vermells 

Pisos o cases adossades 9 51 
menys soroll a la nit 21 40 
Fomentar el transport públic 32 23 
menys velocitat més sostenibilitat 16 22 
respirem un aire més net 20 13 
Generar menys residus 14 11 
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El criteri invers s’ha fet servir per a les accions no prioritàries, és a dir, es van triar les 
accions no prioritàries amb un nombre més elevat de gomets verds: 
 

ACCIONS NO PRIORITÀRIES Verds Vermells 

Estudi dels efectes de la Planta 
Incineradora d’Andorra 36 13 

Instal·larem plaques solars 
fotovoltaiques  per tal d’aprofitar 
l’energia del sol per produir electricitat 
de manera neta 

36 0 

Facilitar l’accés a peu o amb bicicleta als 
barris 33 3 

Construcció de la vorera des del 
Bombers fins al Parc del Segre per 
garantir la seguretat dels vianants 

33 9 

Implantació de carrils bici  29 8 
Donarem ajuts fiscals per tal d’incentivar 
projectes que promoguin la implantació 
d’energies renovables 

25 2 

Incorporació de criteris de sostenibilitat 
(estalvi d’aigua, energia...) als nous 
habitatges 

19 0 

Promoció d’hàbits que permetin 
disminuir la generació de residus  17 0 

 
 
Nota metodològica 1: 
 
Volem destacar que aquests resultats no són fruit d’una enquesta científica, la 
qual cosa fa que ens trobem davant de criteris generals, indicacions i temes 
d’interès de la ciutadania i que, com a tal, s’hagi de considerar i integrar en el 
conjunt de l’Agenda 21. 
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Les aportacions obertes dels participants 
 
A més a més, també s’han recollit diferents propostes, fins a prop de 150, que les hem 
ordenat i agrupat de la següent manera: 
 
Residus 
 
Cal contenidors més gran per restes de jardineria especialment als barris amb 
enjardinament. 
 
Els contenidors alguns fan fàstic!! Caldria netejar-los més sovint i els voltants dels 
contenidors també. 
 
Els contenidors del c/ Canonges (subterranis) no es pot reciclar. 
 
No hi ha prou papereres. 
 
Les papereres no són reciclables, haurien de ser totes com les del parc del Segre. 
 
S’han de contractar més escombraires. 
 
Recollir més vegades a la setmana les escombraries perquè a l’estiu provoquen males 
olors. 
 
No abocadors de runa a pobles petits, on es farà malbé la vegetació. 
 
Cal ensenyar com reciclar bé. 
 
Els fabricants d’envasos podrien modificar els tipus d’envasos que utilitzen pels seus 
productes = menys varietats de residus. 
 
Sancionar a qui pugui reciclar i no ho faci. 
 
Multar qui no recicli. 
 
Seguiment usuaris que actuen incorrectament. 
 
Facilitar a les associacions de botiguers la implantació de bosses de midó reutilitzables 
per a la recollida de matèria orgànica, ja que els cost és superior a les bosses de 
plàstic habituals. 
 
Que es faci una campanya de residus per regalar a la gent cistelles d’anar a comprar 
perquè no s’hagin de consumir tantes bosses de plàstic. 
 
Aire i soroll 
 
Per reduir el soroll i la contaminació atmosfèrica al nucli històric s’hauria de restringir la 
circulació de vehicles en aquesta zona. 
 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell
 

 12

Cotxes amb energies renovables!!! 
 
Jo crec que la Fàbrica del Cadí hauria d’estar a les afores de la ciutat. 
 
Revisar la qualitat de l’aire a la zona de l’eixample periòdicament i sobretot quan estan 
en funcionament totes les calderes de la indústria. 
 
Eliminar l’origen del sutge que pateixen els veïns de l’eixample a les seves façanes, 
balcons, terrasses, etc., i que malauradament respirem cada dia. 
 
Reduir el nombre de fàbriques contaminants. 
 
Que l’estolador faci menys soroll. 
 
Renovar les calderes de la indústria de l’eixample que funcionin amb combustible 
contaminant i millorar d’aquesta manera els contaminants que s’emeten a l’atmosfera 
que són partícules (SOx, NOx i CO) que afecten a la salut humana, animal i a la 
vegetació. Volem més qualitat i solucions ràpides. 
 
Cada casa hauria de fer servir energia de les plaques solars. 
 
S’hauria de controlar molt més la contaminació de fums i altres elements gasos que fa 
la gent a casa seva per tal que tots estiguem millor. 
 
Les faroles haurien de funcionar amb plaques solars i enfocar al terra. 
 
Regular el soroll dels vehicles especialment per la nit i en les motocicletes, sense tubs 
d’escapament. 
 
Els barris també pertanyen a la Seu, també patim soroll i els efectes dels sutge: 
Regular-lo estaria bé. 
 
Les obres i treballs de l’ajuntament comencen abans de les 8 del matí. Caldria 
respectar aquest horari per reduir la contaminació acústica. 
 
Respectar els veïns no fer soroll per la nit. 
 
Menys discriminació als estrangers. 
 
Menys discriminació als locals. 
 
Menys fum dels cotxes i les motos per als habitants de la Seu. 
 
També caldria reduir la velocitat dels vehicles a les zones comercials, igual que s’ha 
fet prop de les zones escolars, amb bandes rugoses. 
 
Fer servir diesel en comptes de benzina. 
 
 
Urbanisme 
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Construir més eficientment per tal de disminuir la despesa energètica. 
 
Fomentar l’ús d’energies renovables als edificis: subvencions, etc. 
 
Més pàrquings per poder deixar el cotxe i poder passejar. 
 
Cal un pla d’aparcaments a La Seu. 
 
Pàrquing, però gran i dins la Seu potser abans de construir nous edificis es podria 
preveure (p. ex. les monges: per què no s’ha fet un pàrquing soterrani públic?). 
 
Més aparcaments pels disminuïts. 
 
Pareu de construir, si us plau, sobretot “casetes” que són insostenibles per què gasten 
molt (aigua, calefacció). 
 
L’increment d’habitants a la Seu no comporta una millora en la qualitat de vida dels 
seus ciutadans. 
 
Prou construcció. 
 
Prou construcció. Prou xalets pels rics. 
 
Ja hi ha prou cases (no construïu al Valira), no destruir el poc espai ver que ens 
queda: ocupeu les cases encara que siguin velles. 
 
Encara que ja estigui fet estic totalment en conta de la construcció del pont de 
“Castelltalot” per la quantitat de totes al parc del Valira algunes totalment innecessàries 
No als camps de golf. 
 
Locals pels joves a preus assequibles. 
 
Fomentar el lloguer de pisos existents i buits. 
 
Els joves volem un sostre propi. 
 
Si lloguessin els pisos i/o cases buides no s’haurien de construir tantes. 
 
Ocupem cases deshabitades encara que siguin una mica velletes. 
 
Als joves ningú ens lloga res perquè fem soroll, l’ajuntament hauria de fer locals a 
algun lloc una mica aïllat (pont de la palanca) i a la vegada una mica aprop de la ciutat, 
i que no faci falta pagar 500 €/mes per un local de 70 m2. 
 
Necessitem més zones de vianants a la Seu. 
 
Centre històric peatonal. 
 
Ascensor per un bon accés al parc del Segre. 
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Fer un carri – bici. 
 
No pavimentar la volta del Segre. 
 
Piscina municipal coberta i per a tothom. 
 
19 persones pensen que no es necessari haver e pagar per gaudir d’una pista per a fer 
esport i que el preu és excessiu. També que hi ha d’haver més activitat i llocs pels 
joves. 
 
Fomentar la rehabilitació en els nuclis petits. 
 
Crec que el que haurien de fer és un parc no molt gran per a que els gossos poguessin 
anar a fer les seves necessitats allà i així no embrutessin el carrer perquè algunes 
persones no recullen la merda dels seus gossos. Així els escombriaires només tindrien 
que recollir aquella part de la ciutat. 
 
Aigua 
 
La depuradora ha de ser totalment independent. La energia per funcionar pot ser solar 
i l’aigua depurada és la que s’ha d’utilitzar per regar. 
 
Respecteu les noves urbanitzacions dels regs existents per al camp. 
 
Aprofitar el freàtic d’aigua subterrània per regar jardins. 
 
Doble circuit d’aigua? Des de la depuradora als jardins? 
 
Controlar els aspersors. A vegades reguen el carrer i potser no cal que estiguin tanta 
estona oberts. 
 
Regar jardins públics i privats amb aigües dels recs, residuals, per no malgastar l’aigua 
de consum. 
 
Els jardins s’han de regar amb aigua ja utilitzada. 
 
Estem fent restriccions d’aigua i a la vegada regant amb aigua potable... com s’entén 
això? 
 
Regar parcs i jardins amb aigua no potable. 
 
S’ha de fer pagar a la gent rica que té “xalets”. Tothom té gespa i piscina. Cal fer pagar 
a partir d’alguns m2. 
 
Prou piscines privades. 
 
Abaratir el preu de la piscina municipal. 
 
Necessitem un altra piscina, aquesta és molt petita. 
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Control de l’aigua innecessària que malgastem als poliesportius sense tenir cap 
mesura. 
 
Una piscina més barata. 
 
No canviar tota l’aigua de les piscines i aprofitar-la més. 
 
Fer xerrades als instituts per ensenyar-los a cuidar de l’aigua ja que cada cop n’hi ha 
menys. 
 
Hauríem d’ensenyar a estalviar aigua per així nosaltres puguem ensenyar-ho a casa. 
 
Els recs amb xalet i piscina no tenen prou amb piscina municipal, que s’han de 
construir una piscina particular. 
 
Cap abocament d’aigües residuals al riu!! 
 
Netegeu el Segre, està fet una porqueria. 
 
El pantà i el riu fan fàstic de la poca aigua que hi ha. 
 
Que hi hagi més aigua al riu. 
 
Cal ampliar el clavegueram de la Seu, cada cop som més i el clavegueram el mateix 
Penalitzar les pèrdues de la xarxa de distribució d’aigua potable. 
 
S’hauria de controlar l’aigua que es malgasta per festes majors per culpa de 
l’ajuntament. 
 
Al barri St. Antoni passa un rec però van treure la concessió amb les cases per poder 
regar els petits horts. Té solució? 
 
Les noves construccions haurien d’aprofitar l’aigua de la banyera (per. ex.) per la 
cisterna del WC. 
 
Energia 
 
Minimitzar enllumenat superflu (Nadal). 
 
Apagar o minimitzar l’enllumenat dels carrers o edificis públics a partir de certes hores. 
 
Controlar la temperatura termòstats de calefacció i aire acondicionat (21º i 24º) dels 
locals públics. 
 
Aquest edifici no funciona a partir de plaques solars. 
 
Que fiquin llums més bones al carrer. 
 
Falta il·luminació al passeig. 
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Tots els edificis municipals haurien de ser sostenibles. 
 
Espero que a ningú se li acudeixi la genial idea de la energia eòlica: és súper 
destructiu: paisatge, soroll. 
 
Sí a la solar. 
 
S’haurien d’aprofitar salts d’aigua per fer electricitat. 
 
Més plaques solars per energia solars. 
 
Construcció nova: exigir plaques solars. 
 
Instal·lació de plaques solars als edificis vells per part de l’ajuntament i no de la gent 
que hi viu, ja que es un cost excessiu i guanyaríem tots. 
 
Subvencions a la energia solar/ obligar a posar-ne als edificis de nova construcció. 
 
Tots els edificis amb energia solar i subvencionar-la. 
 
Fer un ús civilitzat de la calefacció, no cal suar la gota grossa a casa. 
 
Excessiu consum d’electricitat. 
 
Sistemes naturals 
 
Controlar i sancionar els vehicles de motor que circulin pels bosc perjudicant-ne la flora 
i la fauna existent. 
 
Fomentar la neteja de torrents, rius, boscos, potser si tornem a tenir una economia 
ramadera i agrícola evitaríem incendis i protegiríem l’entorn. Però ha de ser compatible 
amb la vida actual, s’ha d’ajudar a que no sigui sinònim d’esclavitud. 
 
Treure runes i escombraries dels rius i pantans. 
 
Si es vol aprofitar l’entorn natural de la Seu el que no es pot es destruir-lo edificant al 
parc del Valira com es té previst. 
 
Caldria trobar un sistema eficaç per tal que els ramaders poguessin eliminar els purins 
que generen les seves explotacions. Sí a la ramaderia, si a l’aigua neta. 
 
Menys burocràcia administrativa entre Ajuntament i Generalitat Estat central al final 
són més impostos. 
 
Prou explotació animal. 
 
Netejar les voreres del riu Segre. 
 
Els coloms que captura l’ajuntament els maten. 
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Donar menjar a gats i gossos al carrer és engreixar i augmentar la població de rates. 
 
Fomentar la gossera! No comprar tant gossos i agafar de la gossera que no tenen res 
de dolent. 
 
A la Seu hi ha un gran problema de gats al carrer i fins i tot dintre dels habitatges 
(excessiu gats) que molesten a la resta de veïns per la manca d’higiene per part dels 
propietaris. S’ha de controlar tenir una quantitat lògica d’animals dintre dels habitatges. 
 
Acondicionar llocs pipi-can perquè els gossos puguin fer les seves necessitats. 
 
Qui domesticarà els animals per a que passin pels passos sota les carreteres? 
 
Pobres animals, ja no en queden ni a les botigues. 
 
Els gats no haurien d’estar pels carrers perquè a l’estiu tenen puces. 
 
Educació ambiental 
 
Coordinar el consell de sostenibilitat amb les associacions no lucratives de la comarca 
per realitzar activitats destinades a que la població participi en el desenvolupament 
sostenible (neteja de sotabosc, recollida d’ampolla...). 
 
Tolerància zero amb qui embruti i no respecti l’entorn. 
 
La normativa existent s’hauria d’aplicar i les sancions s’haurien de cobrar. 
 
S’hauria de fer un servei de recollida selectiva per la gent gran que recicla i no té cotxe 
i que aquestes persones poguessin anar a la deixalleria amb algun mitjà de transport 
per portar l’oli utilitzat. 
 
Hauria d’haver un lloc per portar l’oli de fregir sense necessitat d’agafar el cotxe. 
 
El problema de la Seu a nivell ambiental, el que fem més mal, crec que la majoria de 
gent els coneixen, el que manca és eficàcia per solucionar-los: menys projectes i més 
solucions! 
 
Menys parlar i més actuar. 
 
Nota metodològica 2: 
 
Les aportacions dels participants s’han plasmat de manera literal, evitant les 
faltes tipogràfiques i les propostes que no estan relacionades amb el tema 
tractat a cada vector. També s’han reordenat algunes de les aportacions que no 
es corresponien amb el vector on estaven escrites. 
 
Per altra banda i com a complement de les aportacions, hem analitzat dos aspectes 
bàsics de les propostes com són el tipus de solució aportada i els actors claus per 
portar-les a terme: 
 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell
 

 18

Total accions analitzades 88 
Tipus de solucions que aporten % 
No definit 1% 
Tècnica 57% 
Administrativa/ legal 31% 
Educativa/ informativa 11% 
  
Actor Clau % 
No definit 13% 
Administració pública 72% 
Associacions/ organitzacions 
privades 1% 
Individuals 15% 

 
S’han analitzat un total de 88 aportacions, aquelles que a la seva descripció permetien 
diferenciar els dos criteris estudiats. Gràficament el resultat és el següent: 
 

Solucions aportades

No definit
Tècnica
Administrativa/ legal
Educativa/ informativa

 
 

Actor clau

No definit

Administració pública

Associacions/
organitzacions privades
Individuals

 
 
 
D’aquest anàlisi i amb totes les precaucions necessàries (d’acord amb el que es 
mencionava a la nota metodològica 1), destaquem el fet que bona part de la 
responsabilitat s’associa a les Administracions públiques, i que generalment són 
accions tècnic administratives. Per la seva absència, destaca el poc paper que tenen 
les associacions i entitats privades i el pes, força petit, de les accions de caire 
socioeducatiu. 
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3.2.2. Taller de Participació 
 
Al taller es va discutir les accions prioritàries i no prioritàries destacades, amb l’objectiu 
últim de conèixer els diferents criteris que es van fer servir per triar-les i aportar línies 
de millores. En aquest apartant hem diferenciat entre posicions i aportacions 
específiques d’algunes accions i entre les aportacions i posicions més generals o 
transversals al conjunt de les accions.  
 
Promoció d’hàbits que permetin disminuir la generació de residus  
 
 Es destaca la necessitat d’impulsar hàbits, evitant l’acomodació davant el fet 
que la Seu tingui alts nivells de reciclatge. 
 
Menys soroll a la nit 
 
 En general afecta especialment als joves, durant els moments d’oci. També 
s’assenyala la necessitat de tenir en compte el soroll durant el dia, sense oblidar que 
es tracta d’un paràmetre relatiu que fa que, en el context de la Seu, un soroll poc 
habitual es magnifiqui. 
 
Estudi dels efectes de la Planta Incineradora d’Andorra 
 
 Majoritàriament es veu com una acció molt important i necessària, sobretot pels 
seus efectes nocius. Es discuteix la seva prioritat, especialment davant d’altres 
problemes relacionats amb l’aire i que es perceben, per bona part de la població 
afectada, com més urgent (assenyalant específicament el sutge de l’eixampla associat 
a la cooperativa el Cadí).  
 
Facilitar l’accés a peu o amb bicicleta als barris 
 
 Hi ha un alt grau d’acceptació d’aquesta acció, tot i que s’assenyala les 
dificultats tècniques i administratives que pot trobar la implantació d’alguns trams. 
 
Instal·larem plaques solars fotovoltaiques per tal d’aprofitar l’energia del sol per 
produir electricitat de manera neta 
 
Donarem ajuts fiscals per tal d’incentivar projectes que promoguin la 
implantació d’energies renovables 
 
 Es destaca que ja és una realitat legal, tot i que encara al municipi no ha hagut 
oportunitat (per manca de projectes en marxa) per aplicar-la. També s’assenyala que 
no han de ser necessàriament plaques fotovoltaiques i que es poden cercar altres 
tipus d’energies renovables. En aquest sentit es destaca l’oportunitat de poder 
promoure projectes innovadors i més adaptats a les característiques de la Seu. 
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Fomentar el transport públic 
 
 Hi ha sorpresa general pel fet d’haver estat tant mal valorada. S’assenyala que 
pot ser un efecte del perfil dels participants a l’exposició (en general, gent del centre de 
la ciutat que no ho tenen com una prioritat). En qualsevol cas es comenten alguns 
problemes actuals del transport públic (preus elevats, manca de coordinació amb la 
resta de serveis públics, etc.) però també s’entén que és un tema complicat. 
 
Pisos o cases adossades? 
 
 Es qüestiona el plantejament de la pregunta, que pot donar peu a confusió. Si 
que s’observa que molts participants ha apostat per evitar la construcció de nous 
habitatges, i que és habitual associar el concepte de municipi rural al de casa i no al de 
pis. Es destaca també el poc coneixement del concepte de ciutat compacta que hi ha. 
A més a més, també s’assenyala que, en general, s’associen els pisos amb 
l’especulació, la qual cosa pot generar cert rebuig. 
 
Enjardinament de les zones verdes amb espècies que necessitin poca aigua 
 
 Es tracta d’una acció que es pot portar a terme des de l’ajuntament, però la 
dificultat es troba en controlar les cases privades. 
 
Un riu viu... i segur 
 
 Va ser una acció molt discutida, tot i que no va ser especialment votada a 
l’exposició. Pel seu impacte i pels efectes passats del desbordament del riu és lògic 
que es tracte d’un tema força discutit, amb posicions enfrontades entre les opcions de 
mantenir un riu amb ecològicament viu i garantir la seguretat en cas d’avinguda. 
 
Valoracions generals 
 
Es comenta que ha agradat la consulta, especialment entre els joves. Es destaca que, 
molt sovint, pels joves és més fàcil tenir o mostrar una conducta més sostenible 
perquè també tenen menys dependència (no tenen vehicle, cases a càrrec, etc.). 
També es destaca que cal potenciar les actuacions, que es visualitzi que es fan coses 
més enllà d’opinar, i el paper del consell de sostenibilitat. 
 
Hi ha unanimitat en la necessitat de conscienciar la població, i de que es tracta d’una 
feina complexa. En aquest sentit es discuteix molt la millor manera d’afavorir aquestes 
conductes, posant l’accent en la responsabilitat de les Administracions públiques però 
també de les responsabilitats individuals, i tenint molt en compte la necessitat (i la 
dificultat) d’harmonitzar el desenvolupament econòmic amb la preservació del medi. 
 
Si en el punt anterior hi ha força unanimitat, les posicions són més divergents pel que 
fa a la manera de facilitar la implantació d’hàbits més sostenible: es convé que no 
agraden les sancions i que és important donar preferència a les mesures 
incentivadores, però no hi ha acord al voltat del paper que han de jugar els polítics en 
aquestes mesures. Es qüestiona si han de tenir un paper més actiu, promovent 
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legislacions més restrictives, o han d’esperar que entre la ciutadania hi hagi un nivell 
més elevat de conscienciació. 
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4. CONCLUSIONS 
 
Si ens referim als resultats concrets, podem concloure amb dos recomanacions 
específiques: 
 
 És important fer visible i potenciar la participació de la ciutadania, evidentment 
dintre d’uns paràmetre lògics d’adequació i pertinència. Per això, és convenient donar 
prioritat a algunes accions no prioritàries, partint dels resultats del pla de participació. 
Ens referim, especialment, aquelles que puguin tenir una aplicació pràctica més 
directa, ja sigui per que no tinguin un grau de complexitat tècnica o administrativa 
massa elevat o per que formi part d’alguna iniciativa ja prevista, i amb un alt grau de 
visibilitat. Més en concret, es proposa substituir l’acció prioritària del vector 
Sistemes Naturals relativa a la vegetació de ribera (“Un riu viu... i segur”) per 
altra del mateix vector. 
 
 En aquesta mateixa línia, també és interessant reconsiderar algunes de les 
accions prioritàries, no tant en el seu caire de prioritàries sinó tenint en compte les 
observacions fetes de cara a la seva aplicació: termini d’execució, si es tracta d’una 
acció sancionadora o no, etc. En concret, proposem mantenir les accions prioritàries 
dels vectors Energia, Aire i Soroll, Urbanisme, Aigua i Residus, i estudiar mantenir 
la Creació d’una línia de transport públic com acció prioritària al vector Mobilitat. 
 
Per últim i si ens referim a l’Agenda 21 en la seva totalitat, és important tenir en 
compte: 
 
 La relació informació – participació – sensibilització és un actiu fonamental per 
a la consolidació de l’Agenda 21. És important poder obrir el seu contingut, la seva 
temàtica al conjunt de la població: detectar diferents graus de sensibilitat medi 
ambiental, enriquir els discursos, augmentar les opcions de cara a la posada en marxa 
del Pla d’acció, etc. Evidentment, i com ha quedat palès al pla de participació, no és 
una feina fàcil però és un repte a important de cara al futur. 
 
 En aquest repte ha de jugar un paper fonamental el consell de Sostenibilitat, 
aprofundint i millorant el seu funcionament (les seves atribucions, les seves 
competències, etc.) i ampliant la seva composició, tant en quantitat com en diversitat. 
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5. ANNEX 1. Exposició 
 

  
Planejament urbanístic. Medi atmosfèric i soroll. 
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Flux d’aigua. Energia. 
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Educació ambiental. Residus. 



 
Ajuntament de la 

Seu d’Urgell  
Auditoria Ambiental Municipal de la Seu 

d’Urgell
 

 26

  
Sistemes naturals. Mobilitat. 
 


