ACTA REUNIÓ PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE
1.

Objectiu de la reunió

Informar sobre el Pacte de Batles i el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES). Es van presentar el
conjunt d’accions d’àmbit local per aplicar a Binissalem amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2 i
els participants varen prioritzar aquelles tres accions que consideraven més oportunes.
2.

Data i lloc: 1 de setembre de 2011 a les 20:00 a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

3. Participants:
- Organitzadors o representants de l’Ajuntament: Regidor de Medi Ambient (Javier Negre) i AODL
(Sara Vallecillo) i dues tèquines de la consultoria ambiental Ecotècnics, Xènia Illas i Elisabeth del
Valle, empresa contractada per a la redacció del PAES.
- Assistents: número de persones, entitats representades: van assistir un total de 3 persones, entre
elles estava el president de l’Associació GADMA (Grup d’amics en defensa del medi ambient).
4.

Fotos del Fòrum

5. Estructura del Fòrum: presentacions, intervencions, cloenda...
• Introducció i benvinguda: regidor de Medi Ambient, Javier Negre.
• Presentació del projecte i del Pla d’Acció per la Energia Sostenible: Xènia Illas (de Ecotècnics)
• Discussió de les mesures i priorització de les accions per part dels assistents
6.

Intervencions del assistents

Un pic plantejades les accions per dur a terme a Binissalem, els participants varen prioritzar les diferents
propostes, valorant com a accions prioritàries les relacionades amb l’àmbit de la mobilitat, en el que
s’inclouen les següents accions:
• Redacció d’un Pla de Mobilitat Sostenible (incidint en la peatonalització de carrers)
• Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible
• Creació d’una xarxa d’itineraris urbans per anar amb bicicleta
En segon lloc es va proposar l’àmbit de l’educació ambiental, que inclou les accions:
• Projecte 50-50 a les escoles
• Comptador intel·ligent de visualització del consum elèctric a les escoles
• Organització de tallers ambientals sobre energies renovables, eficiència energètica i tractament de
residus a l’escola
• Espai web amb consells d’estalvi i eficiència energètica, assessorament i informació
• Col·locació de cartells informatius als equipaments municipals que recordin la importància d’estalviar
energia
En tercer lloc, es va donar prioritat a la producció local d’energia, incidint en la disponibilitat de fonts
d’energia renovables a través de:
• Instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques a les cobertes municipals
• Promoure la instal·lació de fotovoltaiques en la zona industrial i a l’àmbit privat
Una acció que s’ha proposat per part del públic assistent és realitzar un inventari de finques abandonades
per promoure la seva gestió amb l’objectiu d’evitar incendis forestals.
7.

Acords finals de la reunió

La priorització de les accions proposada es tindrà en compte a l’hora d’aplicar el Pla d’Acció d’Energia
Sostenible, sempre supeditat a la disponibilitat de finançament, especialment per les mesures més
costoses.
S’anirà informant periòdicament sobre l’estat d’aplicació del PAES.

