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METODOLOGIA PER A L’ELABORACIÓ DE LA DAP

Entrevistes als càrrecs de l’administració local
11 entrevistes

+
Entrevistes als tècnics de l’administració local
16 entrevistes

+
Entrevistes a altres tècnics, agents econòmics o
socials
40 entrevistes

=

+

RESULTATS DE LA
DIAGNOSI
AMBIENTAL
PARTICIPATIVA

Grups de discussió per perfils
6 grups de discussió/42 participants

+
Butlletes
18 butlletes

RESULTATS

ELS RESULTATS QUE S’EXPOSEN SÓN:

 Les opinions que ens han tramès les persones que han pres part
en el procés participatiu → no es tracta d’informació tècnicament
contrastada ni de l’opinió de l’equip tècnic del CEDRICAT.

 És un resum de les opinions manifestades per la gent → per a
disposar de tota la informació recollida, consultar el document complet de
la Diagnosi Ambiental Participativa.
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POBLACIÓ I POTENCIAL HUMÀ


Diferents dinàmiques d’evolució de la població
-

Bellpuig: situació de cert creixement.

-

Seana: procés de regressió de la població.



Oportunitats econòmiques i laborals són escasses.



Manca suport a les iniciatives privades.



Canvi corporació municipal = Canvi projectes.



Seana no es té en compte.



Bellpuig capital d’una “subcomarca” entre l’Urgell i el Pla d’Urgell.



Trets diferencials: situació territorial + potencial logístic + bones
comunicacions.



Bona qualitat de vida.
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ACTIVITATS ECONÒMIQUES (1)

AGRICULTURA I RAMADERIA



Agricultura i ramaderia activitats complementàries.



La Cooperativa del Camp i la Llotja de Bellpuig representen dos agents
importants pel sector agroramader del municipi.



Situació de decadència del sector.



Zones ZEPA = amenaça pel sector.
Plans d’Usos i Gestió

Propostes d’accions


Promoure i aprovar una concentració parcel·lària.



Reconversió del sector a agricultura i ramaderia ecològica.



Potenciar la creació d’una Denominació d’Origen.

ACTIVITATS ECONÒMIQUES (2)
INDÚSTRIA


El motor econòmic de Bellpuig.



Existeixen dificultats per instal·lar noves indústries.



Alguns polígons industrials no disposen dels serveis bàsics.



Manca d’indústries a Seana



Nou polígon industrial de la Zona Franca.

COMERÇ


Bon teixit d’establiments comercials.



Manca de modernització i consolidació d’establiments.

CONSTRUCCIÓ I EXTRACCIÓ D’ÀRIDS


En els darrers anys el sector de la construcció es trobava en creixement.



L’extracció d’àrids

una activitat econòmica força important.
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ACTIVITATS ECONÒMIQUES (3)

TURISME


Bellpuig no és una localitat turística però té un conjunt d’elements
arquitectònics de rellevància (Castell de Bellpuig, Convent de Sant Bartomeu
i el Mausoleu).



El Centre Excursionista CIM un agent important del municipi.



Zones ZEPA = oportunitat turística.

Propostes d'accions


Potenciar: la Fundació Perelló, el Circuit de Motocròs de Catalunya i el
camp de golf.



Promoure el turisme a les zones ZEPA.

RESIDUS (1)
SISTEMA DE GESTIÓ


Mala distribució dels punts de recollida.



Manca freqüència de recollida.



Punts de recollida i contenidors bruts.



Manca de contenidors.

RESIDUS VOLUMINOSOS


Es desconeix el sistema de recollida.

DEIXALLERIA


Desconeixement de bonificacions.



La gestió i el funcionament de la deixalleria és molt correcte.
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RESIDUS (2)
ALTRES


Bellpuig no és un poble visualment agradable: carrers bruts.



Els marxants del mercat no recullen els residus.

Propostes d’accions



Gestió mitjançant contenidors soterrats o recollida porta a porta.



Ampliar l’horari de la deixalleria.



Oferir informació del destí final dels residus i dades de recollida.



Millorar el coneixement sobre la deixalleria i la recollida de voluminosos.



Posar papereres en determinats punts.



Informar de les bonificacions que ofereix l’Ajuntament.

AIGUA (1)
ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE


S’ha millorat en la comptabilització de l’aigua que es consumeix en espais
públics.



Substituir la xarxa de fibrociment per poliuretà.



Qualitat de l’aigua: bona qualitat /mal gust/ terbolesa.



Mal ús de l’aigua.

SANEJAMENT D’AIGUA


La depuradora es troba al màxim de les seves capacitats tècniques.



Implantació progressiva de la xarxa de separació d’aigües.



Dimensions del clavegueram inferiors a les necessitats del poble.



Manca de connexió a la xarxa de clavegueram d’alguns polígons
industrials.
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AIGUA (2)
RIU CORB


Riu brut i entorn descuidat.



La ciutadania no dona importància al riu.

ALTRES


Concentració parcel·lària: millora del reg de camps de cultiu.

Propostes d’accions



Millorar el sistema de comptabilització d’aigua.



Establir taxes en funció dels sectors industrials.



Remodelar la xarxa de clavegueram: noves canonades i separació
d’aigües.



Utilització d’aigües pluvials per reg de jardins i parcs.

MEDI NATURAL I PAISATGE (1)
ESPAIS PROTEGITS


Zones ZEPA: percepció positiva/visió negativa.

ZONES VERDES I D’ESBARJO


Zones verdes o de passeig: manca o descuit.



Parcs infantils: manca i adequació.



Parc del Convent: descuidat i oblidat.

CAMINS I SENDERS


Camins: asfaltats/no asfaltats.



Molta tradició d’anar a caminar.

CAÇA


No es respecten les àrees de caça.
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MEDI NATURAL I PAISATGE (2)
POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS


L’Ajuntament ha de donar exemple a la ciutadania.



Introducció de la vessant ambiental en la política municipal
valoració positiva

Propostes d’accions


Adequació d’una via verda al llarg del riu Corb amb connexió amb el Parc
del Convent.



Plantar arbres adaptats a les característiques de la zona.



Projecte d’Itinerari pels Secans de la Plana de Bellpuig.



Arranjar i senyalitzar la xarxa de camins i senders.

URBANISME I INFRAESTRUCTURES (1)
URBANISME


POUM (Bellpuig-Seana):



S’ha construït de forma irracional.



Bellpuig ha de mantenir el caràcter de poble.

- Procés llarg i feixuc.
- Diversitat d’opinions

nou POUM.

Propostes d’accions



El nou POUM ha de determinar criteris de construcció.



Bonificacions econòmiques en les llicències d’obres per a construccions
amb criteris ecològics i d’eficiència.



Incorporar característiques d’eficiència en les noves urbanitzacions.



Carrers de nova construcció més amples.



Control més exhaustiu de les obres.
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URBANISME I INFRAESTRUCTURES (2)

INFRAESTRUCTURES

Projectes de futur:

- Polígon de la Zona Franca
- Variant de Vilanova a Belianes
- Eix transversal ferroviari
- Línia d’alta tensió que uneix Mollerussa amb Tàrrega

Mancances:

- Manca aparcament
- Carril bici
- Deficiència en el senyal d’ADSL

ENERGIA

ENERGIES RENOVABLES


Preus més elevats que les energies no renovables.



Criteris bioclimàtics en les noves instal·lacions municipals.



Plaques fotovoltaiques: oportunitat territorial/impacte paisatgístic.



Parc del Convent.

Propostes d’accions


Promoure l’ús d’energies renovables: assessorament i subvencions.



Promoure el Parc del Convent.
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EDUCACIÓ AMBIENTAL I PARTICIPACIÓ
EDUCACIÓ AMBIENTAL


Conscienciació ambiental



Campanyes de sensibilització ambiental: molt útils/de poca utilitat.



Es treballa des de diferents àmbits: CIM, Centres Educatius i Ajuntament.

diversos graus

Propostes d’accions


Institucions ambientals verdes



Campanyes de sensibilització ambiental: residus i aigua.



Sancionar males actituds i compensar els bons ciutadans.



Implicació de tots els agents locals en les actuacions plantejades a
l’Agenda 21 de Bellpuig.

PARTICIPACIÓ


Bellpuig-Seana: participatiu/ no participatiu



Taules de Participació Ciutadana.

MOBILITAT


Bona xarxa viària.



Mobilitat interna del nucli de Bellpuig complicada.



Ús excessiu del cotxe.



Vies unidireccionals: trànsit més fluid/problema de circulació.



Mancances del transport públic: tren i autobús.



Carril bici no adequat a les necessitats de la població.

Propostes d’accions


Definició de zones peatonals.



Mesures dissuasòries de la velocitat més eficients.



Creació d’una borsa per a compartir cotxe.
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Patrimoni natural i històric

L'oferta turística

Il·luminació de vials no adequada: excés o manca d’il·luminació.

Prevenció del risc d'incendis



L'activitat agrícola i ramadera

Bellpuig disposa del Pla d’adequació de la il·luminació exterior.

Les activitats per a joves



El transport públic

Els serveis per a la gent gran

Abocaments incontrolats de
residus

Ordenació urbanística

Estat dels recursos naturals

L'activitat industrial

Protecció dels espais naturals

Abocaments incontrolats de runes.

Les facilitats per a l'habitatge



Instal·lacions esportives

Aigües i sòls contaminats.

Estat de els telecomunicacions



Rutes a peu/bici

Equipaments sòcio-culturals

Depuració d'aigües residuals

El comerç

Activitats esportives

Servei sanitari (CAP)

Gestió de residus

Activitats culturals

Els sorolls

L'escola

Integració dels immigrants



Carreteres d'accés al municipi



Abastament d'aigua potable

Mitjana de la valoració
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CONTAMINACIÓ

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Sorolls: d’indústries pròximes al nucli urbà, de trànsit de vehicles pesants,

de locals nocturns i de motocicletes.

Propostes d’accions: construcció de la variant de Belianes.

CONTAMINACIÓ ODORÍFERA
Males olors de : indústries, granges, abocaments de purins i contenidors
d’escombraries.

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

ALTRES

BUTLLETES D’OPINIÓ

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
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Què farem a partir d’ara ?

Procés d’elaboració
de l’Agenda 21

TALLERS DE PROPOSTES
1. Participació i educació ambiental. DILLUNS 26 D’ABRIL
2. Patrimoni natural i cultural i activitats econòmiques. DIMARTS 27 D’ABRIL
3. Energia, mobilitat, atmosfera i soroll. DILLUNS 3 DE MAIG
4. Residus i aigua. DIMECRES 5 DE MAIG

De 8 a 10 del vespre, a l’altell del Pavelló Poliesportiu.
Oberts a tothom

Inscripcions (abans del dia 22 d’abril):
-Omplint la butlleta (que s’ha fet arribar)
-Trucant al CEDRICAT (de 9 a 2 i de 2/4 de 4 a 6) 973 48 43 20
-Enviant un correu a: a21bellpuig@cedricat.cat
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MOLTES GRÀCIES
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