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Com te l'imagines? Cap a on volem anar? Parlem!

CICLE DE TAULES RODONES 

PER LA SOSTENIBILITAT

Procés participatiu per a definir el nostre model de transició



Puigpelat camina cap a la transició ecològica

 
Al mes d’abril, l’Ajuntament de Puigpelat va crear la regidoria de desenvolupament
sostenible i transició, considerant la necessitat d’abordar aquests dos temes i actuar
des del consistori.  

Tot i que ha sigut en aquest mandat que s’ha creat aquesta nova regidoria, fa temps que
l’ajuntament va posar en marxa diferents projectes i accions encaminats en aquest
sentit. A l’inici, quan vam començar a abordar seriosament aquesta temàtica, la
sensibilitat de les administracions locals cap aquests temes era baixa. De fet, vam ser
pioners en algunes de les nostres accions. De sempre hem cregut amb els ODS
(objectius de desenvolupament sostenible) que des de les Nacions Unides es defensen i
treballen per a que es vagin implementant arreu del planeta. No és una feina fàcil ni
tampoc ràpida tot i que cal ser conscients que cada vegada disposem de menys temps
per actuar i avançar cap un planeta més sostenible. Existeixen 17 ODS i tots ells
aborden els problemes actuals de la humanitat des de totes les vessants, amb
transversalitat. 

No només es tracta de posar en marxa mesures mediambientals sinó que cal treballar
per cercar la pau al món, l’accés a una educació i a una sanitat de qualitat per a tothom,
per un treball digne i eradicar la  discriminació de gènere entre altres mesures.

Com a exemples d’actuacions que ja s’han fet i/o s’estan fent:

1.    Vam sumar-nos a la recollida de brossa porta a porta que va implementar el C.
Comarcal de l’Alt Camp. La proposta de col·locar xips a les façanes per controlar millor la
correcta selecció va sortir del nostre ajuntament. És un acció inacabada que haurem de
resoldre amb el C. Comarcal. 
 
2.    Vam dissenyar canviar les lluminàries públiques del sistema convencional (vapor de
mercuri) al sistema LED de baix consum en tres fases de les que s’han executat dues. La
tercera està previst executar-la el 2022 aprofitant subvencions provinents de la
Generalitat i la Diputació. En aquest projecte no tan sols es tractava de canviar el tipus
de tecnologia sinó que vam implantar un sistema de telecontrol que ens permet
controlar punt a punt cada lluminària. Això vol dir que podem graduar la intensitat de
cada unitat i regular la il·luminació segons la necessitat de l’espai públic i la franja
horària. S’han instal·lat relés que ens permeten controlar també l’horari de
funcionament de les llums de Nadal i d’equipaments municipals que estan a l’aire lliure
(pista 3x3, agility can, en són exemples).
 
 
3.    L’ACA ha redactat el projecte de l’EDAR de Puigpelat. En aquests moments l’ACA està
treballant en l’adquisició dels terrenys on s’ha d’instal·lar la depuradora. La previsió que
es fa és de executar el projecte al 2022. 
 



 

4. L’ajuntament de Puigpelat compta amb un programa informàtic específic que permet
controlar la xarxa d’aigua municipal, de forma que detectem les fuites amb celeritat.
Aquest sistema ens permet tenir nivells mínims de pèrdues d’aigua a través de la xarxa i,
per tant, fer un ús responsable d’aquest bé tan important i bàsic. 
 
5. Hem instal·lat en diferents espais públics nius per a afavorir una població estable de
rat-penats amb l’objectiu de controlar de forma biològica les plagues d’insectes. 
 
6. Fem el control de la població de coloms a través de l’ús de pinso esterilitzador que
conté substàncies anticonceptives. Això permet que la població de coloms s’estabilitzi
sense haver de recórrer al seu sacrifici.
 
Estem contents de les accions fetes fins ara però som conscients que encara ens queda
molt camí a recórrer. 

Cicle de Taules Rodones per la Sostenibilitat
 

Així, iniciem un cicle de Taules Rodones per la Sostenibilitat per tal d’informar-nos sobre
diferents temes que ens ajudaran a definir el model de transició ecològica que volem
per a Puigpelat, és a dir, quines passes volem donar perquè sigui un poble cada cop
més sostenible i resilient. 

Aquesta informació ens servirà com a base per a prendre decisions conscients i
contrastades; i iniciar un procés participatiu on el poble pugui treballar opcions
concretes i viables. 

Quin serà el primer tema a tractar? 

 
LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

 
Actualment el model energètic és principalment centralitzat i contaminant, posant en
risc la continuïtat dels ecosistemes i recursos naturals. Genera problemes ambientals i
desigualtats socials. 

És per aquest motiu, que l’Ajuntament continuarà avançant en polítiques concretes que
considerin la dimensió ambiental, moral, social i humana de l’energia i transitar cap a un
model energètic local més sostenible en totes aquestes dimensions.  

En aquest sentit, Puigpelat ja forma part del procés de constitució de l’Associació de
Municipis per l’Energia Pública. 
 



Diagnosi energètica:   estudi preliminar per tal d’identificar la situació actual i el
consum energètic de tot el municipi. Es tindrà en compte l’electricitat, calefacció, aigua
calenta sanitària i transport. 
Enquesta ciutadana: promoció de la participació ciutadana, que ens ajudarà a
detectar millor les carències i necessitats socials, i ens servirà de guia per a marcar les
prioritats d’actuació al municipi. 
Campanya d’alfabetització energètica: Inclourà accions d’informació,
assessorament i ajuda per tal de facilitar l’estalvi energètic i reducció d’imports en la
factura de llum. 
Mesa de Transició energètica de Puigpelat: creació d’un espai de participació
ciutadana on s’afegirà personal tècnic experimentat que ens guiï en el procés i valori la
potencialitat amb totes les opcions possibles per a fer la transició de la millor forma
possible a nivell municipal. Això vol dir valorar els següents punts: 

La generació elèctrica distribuïda, resultant de moltes petites fonts properes al
consumidor 
Fonts d’energies renovables diverses 
L’electrificació del transport
L’eficiència energètica 

Objectius de la transició energètica: 

1.       Fomentar una política energètica de proximitat i promoure la sobirania energètica,
apoderament, implicació i el poder de decisió de les usuàries i usuaris de Puigpelat.
Informació i transparència.
2.    Treballar per l’eficiència energètica, reduint la intensitat i consum energètics.  
3.    Lluitar contra la pobresa energètica
4.    Assolir la neutralitat en les emissions de carboni: Apostar fortament per les energies
renovables i l’autoconsum d’energia local. 
5.       Treballar pel canvi de cultura energètica: alfabetització, sensibilització i formació en
estalvi energètic, impacte del model actual, alternatives i optimització de rebuts de la llum. 

Puigpelat, en clau de futur 

L’Ajuntament vol evitar dur a terme actuacions puntuals i parcials sense tenir una visió
global i a llarg termini del camí que ens dugui a l’assoliment eficaç dels objectius de la
transició energètica, on totes les i els habitants hi puguin tenir cabuda. 

Per tant, aposta per seguir els següents passos:

1.

2.

3.

4.

    5. Projecte de Transició energètica de Puigpelat. Elaborar el projecte que inclogui i
desenvolupi tècnicament les opcions escollides en funció de la seva viabilitat i efectivitat,
resultants del treball previ de la Mesa de Transició Energètica.
  6. Implantació del projecte en diferents fases, marcades per les possibilitats
pressupostàries i la temporalitat dels diferents tràmits burocràtics i legals.  
 
L’Ajuntament us encoratja a assistir-hi, participar i ser part activa del canvi!



Obre l'acte

Sr.   Manel Torrent - Director de l'Institut Català d'Energia de la Generalitat
de Catalunya

Modera

Adrià Bové - Tècnic Energètic i membre d'Espai Verd de Puigpelat

Participa

Sr. Jonathan Limones - Tècnic del Dep. d'Agricultura de la Generalitat 
Sr. Jordi Vidal - Gerent Sun Systems Group
Sr. Jaume Morron - Gerent EolicCat
Sr. Santi Martínez - Fundador KM0 Energy
Sr. Ramón Ferré - Tècnic GEPEC-Ecologistes de Catalunya
Sr. Jaume Domingo - Tècnic expert en Energia Solar Fotovoltaica
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AFORAMENT LIMITAT 

ÚS MASCARETA

Divendres 21 Agost 19H 

Casal Puigpelatenc
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I Taula Rodona: Horts solars i transició energètica?
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Obre l'acte

Sra. Marta Blanch - Alcaldessa de Puigpelat

Modera

Sra. Helena Segura - Presidenta de l'Associació Espai Verd

Participa

Sr. Josep Maria Tost - Director de l'Agència de Residus de Catalunya
Sr. Sam Torres- Regidor de l'Ajuntament de Breda
Sra. Natalia Yesares - Responsable del departament de mediambient de
Solidança
Sr. Javier de los Nietos- Representant de Composta en Red
 

I a més...

L'Ajuntament presenta la nova eina d'economia circular "Encercla't" 

Puigpelat 2040

- ENVIAREM ENLLAÇ PER ACCEDIR A LA JORNADA -

Dissabte 16 Gener 18:00H 

Taula rodona telemàtica
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II Taula Rodona: Reducció i gestió de residus
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