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Dins de l’Agenda 2030, els objectius relacionats amb la
necessitat de combatre l’emergència climàtica esdevenen
fonamentals. A la nostra ciutat hem assistit recentment
a esdeveniments que ens han demostrat la necessitat
de combatre l’escalfament global amb mesures des de
l’Ajuntament, però també de la mà de cadascun dels
colomencs i colomenques.

Resiliència i adaptació

Energia sostenible

Eficiència energètica

›› Què farem?
Farem de Santa Coloma una ciutat resilient, en contínua adaptació al canvi climàtic.

›› Què farem?
Farem de Santa Coloma una ciutat termal.

›› Què farem?
Millorarem la sostenibilitat i l’eficiència energètica
de la ciutat.

›› Com ho farem?
• Redactarem un pla d’adaptació al canvi climàtic
transversal de tot l’Ajuntament, que impliqui la
participació ciutadana i la de les entitats.
• Millorarem la biodiversitat de la ciutat i el seu entorn i desenvoluparem un projecte de biodiversitat
del marge dret del riu Besòs mitjançant solucions
basades en la natura.
• Impulsarem accions preventives contra la perillositat d’espècies invasores a l’entorn natural de la
ciutat.

Què és la resiliència?
La resiliència en el canvi climàtic és la capacitat
que té un sistema ecològic o social per absorbir alteracions mantenint la mateixa estructura
i forma de funcionament bàsiques, la capacitat
d’autoorganització i la capacitat d’adaptar-se a
l’estrès i als canvis.

L’Ajuntament destina anualment més de
100.000 € en conceptes relacionats amb la
zoonosi (prevenció, control i erradicació de
plagues, malalties animals, etc.) i amb la
tinença responsable d’animals.

›› Com ho farem?
• Definirem la “Ciutat termal” en dos vessants: el
projecte de centre lúdic termal i el disseny d’una
xarxa pública de distribució d’energia geotèrmica
(aigües calentes).
• Realitzarem l’estudi d’un projecte pilot de geotèrmia en una instal·lació esportiva de la ciutat.
• Realitzarem un estudi per a la implementació de la
xarxa geotèrmica en el marc de l’Eix Bruc.

L’energia geotèrmica és un tipus d’energia renovable i neta que aprofita la calor del subsòl per
climatitzar, obtenir calefacció de forma natural i
aigua calenta sanitària.

Amb la nova xarxa geotèrmica es podrien
arribar a climatitzar uns 45 equipaments
municipals.

›› Com ho farem?
• Redactarem el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
(PAES 2020-2040).
• Dotarem progressivament els equipaments públics
de sistemes d’eficiència energètica i instal·larem plaques fotovoltaiques a les cobertes que ho permetin.
• Elaborarem programes d’educació i sensibilització
enfocats a l’eficiència energètica i a l’adaptació al
canvi climàtic.

Què és el PAES?
És un document de planificació energètica i
adaptació al canvi climàtic local que conté accions per aconseguir objectius de reducció de
gasos d’efecte hivernacle, a través d’actuacions
relacionades amb l’eficiència energètica i les
fonts renovables.

L’Ajuntament destina uns 15.000 €
a realitzar un sistema d’informació
energètica per optimitzar el consum
energètic dels equipaments municipals.

Parcs, Jardins i
Espais Verds

A més a més...
Protecció animal
›› Què farem?
Vetllarem pel benestar animal.
›› Com ho farem?
• Promourem campanyes d’adopció de gossos i gats
abandonats i de tinença responsable.
• Promourem accions per a la implantació del xip i
el cens de gats, gossos i fures, tal com marca la llei
actual.
• Millorarem el control de les colònies de gats urbans, dignificant els espais com a petits refugis.

El Registre censal municipal d’animals de companyia és un tràmit obligatori per a les persones propietàries de mascotes. Gràcies a aquest
cens es poden fer recerques d’animals perduts,
establir estadístiques de protecció animal, etc.

L’Ajuntament té actualment censats uns
4.500 animals de companyia.

›› Què farem?
Farem que els nostres parcs i jardins compleixin amb
els criteris d’adaptació al canvi climàtic per contribuir a un espai públic més habitable i sostenible.
›› Com ho farem?
• Anirem incrementant les superfícies d’ombra a les
zones de jocs infantils i zones ja urbanitzades, incloent-hi la plantació de nous arbres.
• Protegirem l’arbrat a través de la redacció d’un pla
d’arbrat d’interès local.
• Promourem la naturalització dels espais verds
amb la plantació de vegetació de baix consum i de
floració vistosa per afavorir la biodiversitat. Amb
el mateix objectiu, implantarem parterres i escocells al voltant de l’arbrat viari.

Els parterres són formes geomètriques (jardins
formals) en els que es planten flors o arbustos
delimitats en una forma concreta. Els escocells
també són les estructures al voltant dels arbres,
generalment de pedra natural o formigó, que
delimiten l’espai natural de l’arbre enfront de
l’entorn pavimentat que l’envolta.

Actualment, l’Ajuntament s’ocupa del
manteniment de més de 400.000 m2 de
zones verdes.

›› Què farem?
Garantirem espais verds inclusius per a tots els colomencs i colomenques.
›› Com ho farem?
• Renovarem zones de joc infantil amb jocs d’integració i adaptats amb el suport de la Diputació de
Barcelona.
• Obrirem espais de diàleg i participació amb adolescents, per a la creació d’una zona d’esbarjo que
respongui als seus interessos.
• Inaugurarem noves zones de jocs biosaludables.
• Construirem a Can Zam una nova zona d’esbarjo
per a gossos amb elements “agility” per afavorir
l’exercici físic dels animals.

Què són jocs biosaludables?
Són instal·lacions adequades per a la pràctica
moderada d’exercici en zones públiques. Alguns
exemples són els bancs amb pedals, bicicletes
estàtiques d’exterior, dorsals asseguts per exercitar braços i esquenes, o rodes de musculació.

Santa Coloma compta amb 91 àrees de jocs
infantils, juvenils, esportius i biosaludables.

Més informació: Servei de Participació ciutadana. part.ciutadana@gramenet.cat

“I continuarem...”
ENTORN SOSTENIBLE
• Millorant i mantenint els elements vegetals de la ciutat.
• Incrementant els programes educatius mediambientals d’Ecometròpoli i de l’Aula Isabel Muñoz.
• Promovent nous esforços en la divulgació de bones pràctiques
en la tinença animal.
• Sensibilitzant en la no violència animal, física i psíquica, perseguint i sancionant qualsevol cas de maltractament i crueltat
animal.
• Fomentant la recollida selectiva de residus: paper i cartró, envasos, vidre, oli i orgànic.
• Mantenint horaris amplis a la xarxa de deixalleries de la ciutat
per facilitar a la ciutadania el dipòsit de residus perillosos o que
necessiten tractament especial.
• Donant un nou impuls al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per fer
ciutats d’eficiència energètica.
• Impulsant el Pla integral de manteniment, estalvi energètic i racionalització dels usos dels equipaments en col·laboració amb
les entitats ciutadanes.
• Lluitant contra la contaminació acústica, disminuint el nivell
de soroll dins la ciutat.
• Rehabilitant edificis privats amb millores d’eficiència energètica, en el marc de les Àrees de Conservació i Rehabilitació (ACR).

Un cop aprovat el PAM definitiu, podràs consultar més detalls, com el calendari de realització de l’acció o l’estimació pressupostària
corresponent, a través del web:
www.gramenet.cat/plaacciomunicipal

O mitjançant el QR següent:
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