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1. Introducció 

El present document és l’acta resum de la sessió participativa del dia 26 d’octubre realitzada a 
l’aula ambiental situada al Parc del Pi Gros (Parc del Pi Gros, 08620) del municipi de Sant 
Vicenç dels Horts, amb motiu de dotar a la ciutadania de participació en la redacció del Pla 
Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC).  

1.1. Context 
L’adaptació als impactes del canvi climàtic és un dels pilars de les polítiques climàtiques i, a 
diferència de la mitigació, té un caràcter més local. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts ha posat en marxa un Pla que permeti l’adaptació del municipi a les seves 
pròpies vulnerabilitats davant els impactes causats pel canvi climàtic en l’àmbit municipal. 

Els objectius del Pla són els següents:   

 Augmentar la capacitat adaptativa dels diferents sectors o sistemes del municipi 
mitjançant el recull i proposta de mesures que augmentin la resiliència, 
disminueixin l’exposició als sistemes d’infraestructures i dels sectors sota 
premisses de sostenibilitat.  

 Articular-se com a eina que permeti integrar i coordinar les polítiques i plans 
sectorials per fer front als riscos específics identificats en el procés de diagnosi. 

 Divulgar i fer difusió sobre els efectes del canvi climàtic a Sant Vicenç dels Horts, 
tant a la ciutadania en general com al personal pertanyent a les diferents àrees de 
l’Ajuntament.  

1.2. Metodologia participativa 
Durant la fase d’obertura del PLACC les persones participants poden fer les aportacions que 
considerin sobre la caracterització i jerarquització de riscos i les propostes de les principals 
línies d’actuació plantejades per al municipi. Mitjançant:  

a. Sessió de treball presencial amb la ciutadania on es van exposar els aspectes 
principals extrets de la diagnosi municipal, així com de l’anàlisi de les projeccions 
climàtiques del municipi.  

b. Habilitació d’una enquesta a la plataforma online de participació, des del dia 26 
d’octubre fins el dia 6 de novembre, per tal de fer aportacions en l’àmbit dels 
riscos associats al canvi climàtic al municipi i valorar o proposar actuacions per 
adaptar-se.  

1.2.1. Sessió de treball 
La sessió dinàmica va tenir lloc el dia 26 d’octubre a l’aula ambiental del Parc del Pi Gros. 
Aquesta es va estructurar de la següent manera:  
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Una primera part on es va realitzar una caracterització dels riscos:  

i. Les persones assistents van avaluar les conseqüències i la resiliència del llistat de 
riscos específics derivats del canvi climàtic que afecten a Sant Vicenç dels Horts 
presents al PLACC: Cada grup disposava d’una matriu plastificada per a puntuar de 
l’1 al 5 (de molt baixa a molt alta segons escala semafòrica) les conseqüències i la 
resiliència que presenta el municipi de Sant Vicenç dels Horts vers un risc 
determinat. Amb això i in situ, l’Institut Cerdà calculava el grau de priorització de 
cada risc. 

ii. Contrast de la matriu de jerarquització: Els participants van comparar la 
priorització que ells mateixos havien elaborat en el punt anterior, amb la 
jerarquització elaborada per l’equip tècnic de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i l’Institut Cerdà.  

A. Una segona part on es va avaluar la proposta d’actuacions: 

i. Avaluació de la priorització en l’execució: Classificar el grau de priorització (baix, 
mitjà, alt i molt alt) en l’execució de les diferents accions plantejades per 
l’Institut Cerdà i consensuades amb l’Ajuntament per adaptar el municipi de 
Sant Vicenç dels Horts vers els efectes del canvi climàtic.  

ii. Discussió del llistat d’actuacions: Treure, afegir i modificar les actuacions 
proposades al PLACC. 

1.3. Persones assistents a la sessió dinàmica  
 Tània Da Silva (Institut Cerdà) 

 Helena Vela Garcia (Institut Cerdà) 

 Elena Veza (Àrea Metropolitana de Barcelona) 

 Ramon Montaña (Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts) 

 Rafael Cervantes (Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts) 

 Marisé Mancebo (Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts) 

 Maria Peláez (Regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Espai Natural)  

 Ciutadania: 7 assistents (4 dones i 3 homes, entre 30-70 anys) 

En aquest context, per tal de desenvolupar les diferents activitats dinàmiques, els 7 assistents 
es van dividir en 2 grups de dues persones i un grup de tres persones. 

2. Aportacions realitzades durant la sessió 
A continuació es detallen les diferents aportacions realitzades pels assistents a la sessió 
dinàmica: 
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2.1. Jerarquització dels riscos del municipi de Sant Vicenç dels Horts 
 En relació amb el risc d’Augment de l’efecte illa de calor, la ciutadania assistent no està 

d’acord amb qualificar-lo com un risc global baix. En aquest sentit, proposen augmentar 
el nivell a mitjà o fins i tot alt, tot i que comprenen que no requereixi una actuació 
prioritària.  

Els participants comenten que l’Augment de l’efecte illa de calor té una prioritat més 
baixa (tipus d’acció de baix impacte) en comparació a les accions contra l’Augment dels 
episodis de salmonel·la i legionel·la que tot i que afecten el municipi actualment, ja hi 
ha actuacions impulsades per fer front a aquest risc. Es pregunten: Per què el risc de 
legionel·la té una prioritat més elevada que l’efecte illa de calor?  

 L’Ajuntament ha valorat la prioritat mitjana (tipus d’acció de manteniment de la gestió) 
del risc d’Augment dels episodis de legionel·la pel fet que un augment de la 
temperatura perllongada en el temps pot fer que el risc afecti aigua que no es troba a 
elevada temperatura i, per tant, estendre’s molt ràpid pel municipi.  

 En relació amb el risc d’Augment de les males olors, la ciutadania assistent l’ha 
qualificat amb una conseqüència baixa al municipi i, per tant, d’una actuació de 
prioritat mitjana o baixa, en comptes d’alta. L’Ajuntament justifica la necessitat de 
prioritzar actuacions per a fer front a l’Augment de les males olors per què pot 
comportar problemes de salut. Com a possibles actuacions per a fer-hi front es podria 
limitar les hores de llençar la brossa, a l’estiu o durant una onada de calor només de nit.  

Escassetat de recursos hídrics:  

 En relació amb el risc d’Escassetat d’aigua per a usos domèstics, la ciutadania 
considera que el risc requereix una prioritat elevada (tipus d’acció prioritària). En 
canvi, l’Ajuntament no ho valora així, atès que el municipi disposa de potencials 
fonts d’aigua i, per tant, no requereix d’una prioritat tan elevada. 

 En relació amb l’Augment del risc d’incendis forestals, la ciutadania assistent opina que 
potser el municipi no du a terme actuacions suficients i, per tant, es podrien 
impulsar actuacions addicionals. 

Increment dels fenòmens meteorològics extrems: 

 En relació amb l’Augment del risc d’inundabilitat es troba classificat com a prioritat 
mitjana (tipus d’acció: manteniment de la gestió) i la ciutadania expressa que quan 
plou de forma intensa es produeixen inundacions en diferents zones del municipi 
(per exemple, al carrer Riu). Una possible actuació derivada seria el manteniment 
dels col·lectors del municipi.  

A continuació es mostren les matrius elaboradores per part dels assistents a la sessió i la 
matriu de riscos amb les classificacions realitzades per l’Institut Cerdà:  
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Figura 1. Matriu de riscs amb les classificacions realitzades per l’Institut Cerdà i els assistents de la sessió dinàmica  
Tipus d’acció  

Risc 
IC/Ajuntament Grup 1 Grup 2 Grup 3 

1. Increment de temperatures 

1.1. Impactes negatius per a la salut humana Actuació prioritària Actuació prioritària Actuació prioritària Actuació prioritària 

1.2. Episodis de contaminació atmosfèrica Actuació prioritària 
Seguiment i 
monitoratge Actuació prioritària Actuació prioritària 

1.3. Augment de la generació d’ozó troposfèric Seguiment i 
monitoratge Actuació prioritària Actuació prioritària Actuació prioritària 

1.4. Augment dels episodis de legionel·la Manteniment de la 
gestió Baix impacte Seguiment i 

monitoratge Baix impacte 

1.5. Augment dels episodis de salmonel·la Manteniment de la 
gestió Baix impacte Seguiment i 

monitoratge Baix impacte 

1.6. Augment de l’efecte illa de calor Baix impacte Actuació prioritària Actuació prioritària Seguiment i 
monitoratge 

1.7. Impactes negatius en les infraestructures Seguiment i 
monitoratge Actuació prioritària Actuació prioritària Baix impacte 

1.8. Canvis en els patrons de demanda energètica Actuació prioritària 
Seguiment i 
monitoratge Actuació prioritària Manteniment de la 

gestió 

1.9. Canvis en els patrons de consum d’aigua Actuació prioritària 
Seguiment i 
monitoratge Actuació prioritària Actuació prioritària 

1.10. Augment de les males olors Actuació prioritària Baix impacte Manteniment de la 
gestió Baix impacte 

1.11. Efectes negatius sobre la biodiversitat Actuació prioritària Actuació prioritària Actuació prioritària Actuació prioritària 
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Figura 1. Matriu de riscs amb les classificacions realitzades per l’Institut Cerdà i els assistents de la sessió dinàmica  
Tipus d’acció  

Risc 
IC/Ajuntament Grup 1 Grup 2 Grup 3 

1.12. Augment de malalties per zoonosi Manteniment de la 
gestió 

Seguiment i 
monitoratge Actuació prioritària Seguiment i 

monitoratge 

2. Escassetat de recursos hídrics 

2.1.1. Escassetat d’aigua per a usos domèstics Manteniment de la 
gestió Actuació prioritària Actuació prioritària Actuació prioritària 

2.1.2. Escassetat d’aigua per a usos industrials Seguiment i 
monitoratge 

Seguiment i 
monitoratge Actuació prioritària Actuació prioritària 

2.1.3. Escassetat d’aigua per a usos agrícoles Seguiment i 
monitoratge 

Seguiment i 
monitoratge Actuació prioritària Manteniment de la 

gestió 

2.1.4. Escassetat d’aigua per a altres usos urbans Seguiment i 
monitoratge 

Seguiment i 
monitoratge Actuació prioritària Baix impacte 

2.2. Pèrdua de qualitat de l’aigua de subministrament Manteniment de la 
gestió Baix impacte Actuació prioritària Actuació prioritària 

2.3. Impactes negatius a la vegetació urbana Baix impacte Seguiment i 
monitoratge Actuació prioritària Manteniment de la 

gestió 

2.4. Augment del risc d’incendis forestals Actuació prioritària Actuació prioritària Manteniment de la 
gestió Actuació prioritària 

2.5.1. Impactes negatius en els ecosistemes terrestres  Actuació prioritària Baix impacte Actuació prioritària Actuació prioritària 

2.5.2. Impactes negatius en els ecosistemes aquàtics Actuació prioritària Seguiment i 
monitoratge Actuació prioritària Actuació prioritària 

3. Increment dels fenòmens meteorològics extrems 
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Figura 1. Matriu de riscs amb les classificacions realitzades per l’Institut Cerdà i els assistents de la sessió dinàmica  
Tipus d’acció  

Risc 
IC/Ajuntament Grup 1 Grup 2 Grup 3 

3.1. Augment del risc d’inundabilitat Manteniment de la 
gestió Actuació prioritària Manteniment de la 

gestió Baix impacte 

3.2. Augment dels episodis de desbordament del sistema de 
sanejament 

Seguiment i 
monitoratge Actuació prioritària Manteniment de la 

gestió 
Seguiment i 
monitoratge 

3.3. Impactes negatius sobre el sòl Actuació prioritària Actuació prioritària Manteniment de la 
gestió Actuació prioritària 

3.4. Augment del risc de caiguda d’arbres Actuació prioritària Seguiment i 
monitoratge 

Manteniment de la 
gestió Actuació prioritària 

Font: Institut Cerdà. 
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2.2. Priorització de les actuacions presentades al PLACC de Sant Vicenç dels Horts 
A la segona part de la sessió dinàmica, els assistents van realitzar els següents comentaris de 
les actuacions presentades al PLACC:  

 Energia 

o L’actuació “Fomentar la ventilació creuada i la instal·lació de ventiladors al sostre per 
garantir la confortabilitat en els espais interiors” s’hauria d’emfatitzar en escoles i 
instituts. 

 Espai públic i infraestructures 

o L’actuació “Obrir una línia específica per complementar els ajuts que ofereix el consorci 
per afavorir la rehabilitació d’habitatges al barri de Sant Josep” s’hauria d’aplicar a 
tot el municipi. 

A continuació es mostra la matriu d’actuacions segons el grau de prioritat definit per les 
persones assistents a la sessió dinàmica.  
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Figura 2. Matriu d’actuacions amb aquelles classificades amb prioritat molt alta pels assistents de la sessió dinàmica 
Prioritat 

Llistat d’actuacions 
Grup 1 Grup 2 Grup 3 

Àmbit general 

Proposar un canvi de model de recollida selectiva, incorporant una taxa justa (la 
despesa del servei de recollida i tractament dels residus, que també pot ser un 
incentiu econòmic per impulsar la reducció i la separació dels residus) per incentivar 
la recollida selectiva 

Prioritat molt alta Prioritat baixa Prioritat molt alta 

Garantir el confort en activitats a l’aire lliure i dins dels espais municipals i 
programar-les tenint en compte la meteorologia prevista  Prioritat alta Prioritat baixa Prioritat mitjana 

Promoure activitats de sensibilització al canvi climàtic per a totes les edats en 
escoles, casals i centres cívics de Sant Vicenç dels Horts Prioritat alta Prioritat molt alta Prioritat alta 

Crear pautes per considerar el canvi climàtic en la pràctica ordinària de cada 
departament de l'Ajuntament Prioritat mitjana Prioritat mitjana Prioritat mitjana 

Energia 

Fomentar la ventilació creuada i la instal·lació de ventiladors al sostre per garantir la 
confortabilitat en els espais interiors Prioritat baixa Prioritat mitjana Prioritat molt alta 
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Figura 2. Matriu d’actuacions amb aquelles classificades amb prioritat molt alta pels assistents de la sessió dinàmica 
Prioritat 

Llistat d’actuacions 
Grup 1 Grup 2 Grup 3 

Espai públic i infraestructures 

Continuar amb la substitució de les canonades antigues del sistema de clavegueram 
per unes més grans i així evitar problemes d’inundacions Prioritat alta Prioritat mitjana Prioritat mitjana 

Adaptar la neteja d'embornals del sistema de clavegueram Prioritat mitjana Prioritat alta Prioritat mitjana 

Adequar els patis i interiors de les escoles del municipi a l’augment de temperatura, 
crear camins segurs amb ombra i punts d'aigua des de diferents punts del municipi 
fins a les escoles 

Prioritat molt alta Prioritat alta Prioritat molt alta 

Crear camins amb ombra i punts d’aigua al municipi, posant especial atenció en 
aquells espais més transitats per gent vulnerable (nens, embarassades, gent gran, 
etc.) 

Prioritat molt alta Prioritat alta Prioritat alta 

Dissenyar i redactar un pla de diagnosi de refugis climàtics del municipi 
(identificació d'aquells espais que ja es podrien considerar refugis climàtics i també, 
aquells equipaments que es podrien adaptar per a què, en un futur esdevinguin 
refugis climàtics) 

Prioritat baixa Prioritat baixa Prioritat baixa 

Elaborar una guia que inclogui criteris d'urbanització de carrers (amplada de 
voreres, superfície d'ombra, punts de càrrega, mobilitat, enllumenat públic, SUDS, 
places, parcs…) 

Prioritat baixa Prioritat mitjana Prioritat baixa 

Obrir una línia específica per complementar els ajuts que ofereix el consorci per a 
afavorir la rehabilitació d’habitatges del barri de Sant Josep Prioritat baixa Prioritat molt alta Prioritat alta 
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Figura 2. Matriu d’actuacions amb aquelles classificades amb prioritat molt alta pels assistents de la sessió dinàmica 
Prioritat 

Llistat d’actuacions 
Grup 1 Grup 2 Grup 3 

Fomentar campanyes de sensibilització per a la inspecció tècnica d'edificis Prioritat baixa Prioritat mitjana Prioritat baixa 

Adaptació del pavelló esportiu a l'augment de la temperatura Prioritat alta Prioritat baixa Prioritat mitjana 

Habilitar els espais per a joves del municipi (Espai Jove La Capella, etc.) Prioritat mitjana Prioritat baixa Prioritat alta 

Medi natural i biodiversitat 

Crear un protocol d’actuació per fer front a espècies invasores exòtiques amb 
impacte sobre el medi o la salut de les persones Prioritat mitjana Prioritat alta Prioritat alta 

Estendre a més zones del municipi la iniciativa de cuidar i mantenir els escocells dels 
arbres per part de les veïnes i veïns, que ja té lloc al barri de Sant Josep Prioritat baixa Prioritat molt alta Prioritat baixa 

Redactar un pla de cobertes verdes i biosolars (plaques solars fotovoltaiques) per a 
edificacions i espai públic amb paviment dur Prioritat mitjana Prioritat molt alta Prioritat mitjana 

Actuacions de gestió forestal per preveure incendis, fomentar la biodiversitat i 
recuperació d’activitat d'agricultura i ramaderia Prioritat molt alta Prioritat alta Prioritat molt alta 

Actuacions destinades a la recuperació ambiental de rieres i torrents Prioritat alta Prioritat alta Prioritat baixa 
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Figura 2. Matriu d’actuacions amb aquelles classificades amb prioritat molt alta pels assistents de la sessió dinàmica 
Prioritat 

Llistat d’actuacions 
Grup 1 Grup 2 Grup 3 

Crear refugis bioclimàtics al municipi i afegir-los a la xarxa de refugis de l’àrea 
metropolitana Prioritat mitjana Prioritat mitjana Prioritat baixa 

Aprovació de la delimitació d’espais amb alt valor natural per formar àrees verdes i 
blaves del municipi Prioritat mitjana Prioritat mitjana Prioritat baixa 

Fer un pla per determinar el tipus de plantes i arbres a plantar en parcs i jardins (on 
es prioritzin espècies de la zona que necessitin poc manteniment i aigua, i tinguin 
baixa afectació al·lèrgena) i que inclogui la replantació d'arbres per a tenir zones 
més verdes al municipi 

Prioritat alta Prioritat baixa Prioritat baixa 

Medi hídric 

Fomentar l’eficiència i la reducció del consum d’aigua al municipi (impulsant el 
reaprofitament d’aigües regenerades i subterrànies, substrats urbans permeables 
que afavoreixin la infiltració, augmentar l’eficiència de la xarxa d’abastament per 
augmentar la resiliència front a les situacions de sequera) 

Prioritat mitjana Prioritat mitjana Prioritat alta 

Mobilitat 

Fomentar la mobilitat a peu o en bicicleta Prioritat baixa Prioritat baixa Prioritat molt alta 

Impulsar la mobilitat elèctrica Prioritat baixa Prioritat alta Prioritat baixa 

Promoció de fotolineres i punts de recàrrega al municipi Prioritat molt alta Prioritat baixa Prioritat alta 
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Figura 2. Matriu d’actuacions amb aquelles classificades amb prioritat molt alta pels assistents de la sessió dinàmica 
Prioritat 

Llistat d’actuacions 
Grup 1 Grup 2 Grup 3 

Salut 

Fer una llista de consells pràctics per a fer front a increments de temperatura 
intensos i fenòmens meteorològics extrems i compartir-los al màxim de població, 
especialment a col·lectius vulnerables com gent gran 

Prioritat mitjana Prioritat alta Prioritat mitjana 

Controlar i vigilar espais que poden ser focus de malalties (per exemple, un 
augment de fonts públiques implica una tasca de control i prevenció major de 
malalties) 

Prioritat alta Prioritat molt alta Prioritat mitjana 

Protecció Civil  

Establir sistemes d’alerta i vigilància de nivells d’al·lèrgens (com quantitat de pol·len 
a l’aire) i compartir la informació de manera fàcil i senzilla amb la població. A més, 
segons el nivell d’alerta complementar la informació amb consells. 

Prioritat mitjana Prioritat alta Prioritat alta 

Font: Institut Cerdà. 
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2.3. Aportacions d’actuacions per al municipi  
Així mateix, els assistents a la sessió del municipi de Sant Vicenç dels Horts van incorporar les 
següents actuacions: 

 Àmbit general: 

- Establir criteris de sostenibilitat ambiental per a seguir durant la celebració 
d’alguna festa al municipi. 

 Energia:  

- Fomentar la ventilació creuada i la instal·lació de ventiladors al sostre per 
garantir la confortabilitat en els espais interiors, posant èmfasi en escoles i 
instituts del municipi.  

 Espai públic i infraestructures:  

- Subvencions a entitats per dur a terme programes mediambientals. 

 Medi hídric: 

- Creació d’una ordenança municipal d’estalvi d’aigua. 

 Mobilitat:  

- Fer més carrils bici al municipi. 

- Redactar un pla d’implementació de fotolineres i punts de recàrrega al 
municipi, no només promoció.  

3. Resum de les accions i propostes de priorització  
Les actuacions definides amb una prioritat molt alta segons els diferents àmbits d’aplicació al 
municipi de Sant Vicenç dels Horts són les següents:  

 Àmbit general: 

- Proposar un canvi de model de recollida selectiva, incorporant una taxa justa (la 
despesa del servei de recollida i tractament dels residus, que també pot ser un 
incentiu econòmic per impulsar la reducció i la separació dels residus) per 
incentivar la recollida selectiva. 

- Promoure activitats de sensibilització al canvi climàtic per a totes les edats en 
escoles, casals i centres cívics de Sant Vicenç dels Horts. 

 Energia: 

- Fomentar la ventilació creuada i la instal·lació de ventiladors al sostre per 
garantir la confortabilitat en els espais interiors.  
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 Espai públic i infraestructures: 

- Adequar els patis i interiors de les escoles del municipi a l’augment de 
temperatura, creant camins segurs amb ombra i punts d’aigua des de diferents 
punts del municipi fins a les escoles. 

- Crear camins amb ombra i punts d’aigua al municipi, posant atenció en aquells 
espais més transitats per gent vulnerable (nens, embarassades, gent gran, etc.). 

- Obrir una línia específica per complementar els ajuts que ofereix el consorci per 
a afavorir la rehabilitació d’habitatges del barri de Sant Josep. 

 Medi natural i biodiversitat: 

- Estendre a més zones del municipi la iniciativa de cuidar i mantenir els escocells 
dels arbres per part de les veïnes i veïns, que ja té lloc al barri de Sant Josep. 

- Redactar un pla de cobertes verdes i biosolars (plaques solars fotovoltaiques) 
per a edificacions i espai públic amb paviment dur.  

- Actuacions de gestió forestal per preveure incendis, fomentar la biodiversitat i 
recuperació d’activitat d’agricultura i ramaderia.  

 Mobilitat:  

- Fomentar la mobilitat a peu o en bicicleta. 

- Promoció de fotolineres i punts de recàrrega al municipi. 

 Salut: 

- Controlar i vigilar els espais que poden ser focus de malalties (per exemple, un 
augment de fonts públiques implica una tasca de control i prevenció major de 
malalties). 

A continuació es mostren les actuacions votades com a prioritat molt alta pels assistents:  

Figura 3. Actuacions votades amb una prioritat molt alta per al PLACC de Sant Vicenç dels Horts 

Llistat d’actuacions 
Vots com a 

actuació molt 
prioritària 

Proposar un canvi de model de recollida selectiva, incorporant una taxa justa 
(la despesa del servei de recollida i tractament dels residus, que també pot ser 
un incentiu econòmic per impulsar la reducció i la separació dels residus) per 
incentivar la recollida selectiva. 

2 

Promoure activitats de sensibilització al canvi climàtic per a totes les edats en 
escoles, casals i centres cívics de Sant Vicenç dels Horts. 2 

Adequar els patis i interiors de les escoles del municipi a l’augment de 2 
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Figura 3. Actuacions votades amb una prioritat molt alta per al PLACC de Sant Vicenç dels Horts 

Llistat d’actuacions 
Vots com a 

actuació molt 
prioritària 

temperatura, creant camins segurs amb ombra i punts d’aigua des de 
diferents punts del municipi fins a les escoles 
Actuacions de gestió forestal per preveure incendis, fomentar la biodiversitat i 
recuperació d’activitat d'agricultura i ramaderia 2 

Fomentar la ventilació creuada i la instal·lació de ventiladors al sostre per 
garantir la confortabilitat en els espais interiors 1 

Crear camins amb ombra i punts d’aigua al municipi, posant especial atenció 
en aquells espais més transitats per gent vulnerable (nens, embarassades, 
gent gran, etc.) 

1 

Estendre a més zones del municipi la iniciativa de cuidar i mantenir els 
escocells dels arbres per part de les veïnes i veïns, que ja té lloc al barri de 
Sant Josep 

1 

Redactar un pla de cobertes verdes i biosolars (plaques solars fotovoltaiques) 
per a edificacions i espai públic amb paviment dur 1 

Fomentar la mobilitat a peu o en bicicleta. 1 
Promoció de fotolineres i punts de recàrrega al municipi- 1 

Controlar i vigilar espais que poden ser focus de malalties (per exemple, un 
augment de fonts públiques implica una tasca de control i prevenció major de 
malalties) 

1 

Font: Institut Cerdà 
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4. Imatges de la sessió 
 

Seguidament, es mostren algunes imatges de la sessió de participació cedides per l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts. 

Figura 4. Imatges de la sessió dinàmica 

 

 
Font: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i Àrea Metropolitana de Barcelona, 2022. 

 

 


