Enquesta Taula Ciutadana pel Clima de Begues.
En primer lloc gràcies a les 68 persones que heu contestat l’enquesta. Ens hauria agradat recollir
aquestes dades en una trobada presencial, que també hauria servit per engegar la Taula Ciutadana pel
Clima, però degut a la Covid-19 això no ha estat possible.
S’ha dissenyat una enquesta molt oberta ja que així permet copsar les preocupacions i propostes locals
envers l’emergència climàtica, sense imposar el filtre d’haver de triar entre opcions tancades d’inici.
Constitueix el pas previ a la creació de la taula.
Les preguntes han estat:
1. Indica si tens alguna formació en àmbits relacionats amb el medi ambient.
2. Has participat en alguna acció o campanya de tipus ambientalista o has col·laborat amb alguna
entitat ecologista? (Sí / No)
3. En cas afirmatiu, especifica en quines.
4. En relació a Begues i el canvi climàtic, quins són els punts que més et preocupen? Ordena'ls de
més a menys prioritari.
5. Podries proposar alguna acció per millorar qualsevol dels temes que has esmentat en el punt
anterior?
6. Vols participar de la creació de la taula ciutadana pel clima? (Sí / No)
7. Estaries disposada a participar activament en la taula ciutadana? (Plenament / Per accions
puntuals / No)
8. Vols rebre informació de la taula ciutadana pel clima? (Sí / No)

Anàlisi de les respostes de participació
La taula mostra els resultats de les preguntes 1, 2, 6, 7 i 8. Valorem positivament la participació i que
la majoria de persones que han contestat volen rebre informació de les activitats que vagi
desenvolupant la taula, així com participar de la seva creació. Gairebé la meitat dels participants tenen
formació en àmbits relacionats amb el medi ambient i és significatiu el nombre que participen o han
participat en campanyes ambientalistes o col·laboren amb entitats ecologistes.

ENQUESTA TAULA CIUTADANA PEL CLIMA, BEGUES

Participació enquesta
Volen rebre informació de la taula
Volen participar de la creació de la taula
Volen participar plenament/accions puntuals/a nivell informatiu
Formació en àmbits relacionats amb el medi ambient
Participen o han participat en campanyes ambientalistes o han
col·laborat amb alguna entitat ecologista

Nombre persones
68
65
49
18 / 38 / 9
31
40

Ens agradaria que el nombre de persones que volen participar plenament a la taula fos més gran, però
també cal tenir en compte que entre les 38 persones que volen participar en activitats puntuals, n’hi
ha que treballen en temes directament relacionats amb alguns dels temes que més preocupen,
possibles grups de treball dins la taula, en els que segur que hi aportaran.

Temes que preocupen i propostes d’accions

Un cop buidades les respostes a les preguntes 4 i 5, les hem classificat en els 8 temes que s’indiquen a
la figura. Podem veure com el que més preocupa són els residus, seguit de l’energia, biodiversitat,
urbanisme, mobilitat i transport, canvi climàtic, i alimentació. La categoria varis inclou preocupacions
i propostes que no poden encabir-se en cap dels temes anteriors, o que són transversals a tots ells.

Figura 1: nivells de preocupació agrupats per temes

A continuació detallarem per a cada grup els ítems que preocupen i també algunes de les proposes
que més han sorgit.

Residus

Figura 2: marcador residus: preocupacions i propostes segons nombre de persones

Com es pot apreciar a la Figura 2 el que més preocupa és la reducció del volum de residus generats i
emprendre mesures que ens acostin al residu zero (envasos sostenibles, vendes a granel, compostatge
comunitari, etc.) que afectin no sols a nivell individual sinó també als comerços. Es significatiu el
nombre de persones que proposen una recollida Porta a Porta així com la reducció de plàstics i
embalatges i que millori el sistema de reciclatge així com xarxes de reutilització de qualsevol estri que
encara pugui tenir vida. També es posa de manifest la preocupació per l’abocador del Garraf i la greu
contaminació de metà i lixiviats que continua generant. També és important el nombre de persones
preocupades per les deixalles als boscos i camins, que proposen, entre altres organitzar sortides per
fer recollides periòdiques.

Energia

Figura 3: marcador energia: preocupacions i propostes segons nombre de persones
Alguns dels indicadors es podrien haver agrupat però hem preferit mantenir-los separats. En general
les preocupacions i les propostes relacionades, s’orienten a potenciar l’ús de renovables, la necessitat
de reduir l’ús de combustibles fòssils (calderes de gasoil, gas natural, etc.), cancel·lar els contractes
públics amb empreses que no garanteixin consums i produccions d’energia d’origen renovable,
potenciar l’autoconsum reduint així les necessitats de transport d’electricitat, afavorir no únicament
l’energia solar ja que no tothom pot assumir el cost, sinó l’ús de biomassa, estufes de pelets, etc..
Emmarcat dins un context de transició energètica cap a altres models que afavoreixin la sobirania
energètica, cooperatives locals, instal·lació comunitària i en edificis municipals. També hi ha persones
que demanen un enllumenat intel·ligent als carrers, i assessorament sobre mesures, d’aïllament etc.
així com activitats educació ambiental que permetin reduir el consum.

Biodiversitat

Figura 4: marcador biodiversitat: preocupacions i propostes segons nombre de persones
L’indicador més alt de tots els marcadors, és la preocupació per la gestió forestal, el manteniment, la
conservació i l’aprofitament dels boscos, directament relacionada amb potenciar i fer créixer la
silvopastura. En un context de canvi climàtic, elevades temperatures, períodes de sequera, etc. la
preocupació pels incendis també és molt gran, i en alguns casos també es relaciona, no sols amb la
gestió forestal sinó també amb la presencia de línies elèctriques, un perill cada cop més gran. També
preocupa l’agricultura, la pèrdua de productivitat dels conreus, l’alteració del cicle de les plantes, els
animals que destrossen els conreus i l’aparició cada cop més freqüent d’espècies invasores. S’apunta
a l’agricultura com una forma sostenible de recuperar terres abandonades, especialment si es conrea
amb associacions vegetals i diversifiquen els conreus, mantenint alhora les zones periurbanes lliures
de malesa reduint el risc d’incendi. També es menciona la caça i mesures alternatives com
l’esterilització, deixar de criar i alimentar els animals, i la importància de mantenir els arbres urbans
com a reguladors de temperatura als carrers, entre altres avantatges.

Urbanisme
La principal preocupació és envers el creixement urbanístic, els plans pendents d’executar i
especialment els que són extensius, es a dir, s’estenen més enllà d’on ara acaben les cases afectant a
les zones periurbanes i provocant una pèrdua important de terreny agrícola i forestal. Torna a sortir la
preocupació envers els usos del terreny, la gestió forestal i dels camps i per tant corrobora que aquesta
és la preocupació més gran que tenen les persones que han contestat l’enquesta. També preocupen
les línies elèctriques. Tenir en compte a nivell urbanístic i municipal una millor gestió de l’aigua que
permeti reduir el consum i aprofitar les aigües grises, el manteniment de les rieres sense posar-hi
ciment, algú menciona les pedreres. També es demana potenciar la bioconstrucció al poble i algú
demana més zones verdes al centre del poble.

Figura 5: marcador urbanisme: preocupacions i propostes segons nombre de persones

Mobilitat i transport

Figura 6: marcador mobilitat i transport: preocupacions i propostes segons nombre de persones

Majoritàriament preocupa la manca de transport públic, en determinades franges horàries i dies,
poder pujar la bicicleta al bus de Gavà, transport públic a Torrelles i Sant Vicenç. Diverses persones
proposen un mini bus elèctric de circumval·lació a Begues per no agafar el cotxe per desplaçar-se d’un
lloc a un altre del poble. Preocupa també la contaminació sonora, especialment de les motos, per la
variant i les pistes i camins, l’incivisme d’algunes persones al volant. Es proposa el cooperativisme per
compartir vehicles, desplaçaments, etc. amb cooperatives ja existents (som mobilitat) o creant models
a mida i tancar la pedrera perquè no passin tants camions.

Canvi climàtic
Preocupa especialment l’augment de temperatures, els problemes amb l’aigua, tant pluges torrencials
com les sequeres, l’extinció d’espècies amb una afectació directa a la biodiversitat, control de plagues,
etc. i la creixent contaminació ambiental. Entre altres mesures a emprendre s’apunta a la necessitat
de potenciar l’educació ambiental entre la població i a les escoles generant recursos didàctics i un
butlletí ambiental. Limitar l’accés al parc en dies en que hi ha un allau de gent. També preocupen els
refugiats climàtics i l’impacte a l’economia.

Figura 6: marcador canvi climàtic: preocupacions i propostes segons nombre de persones

Alimentació

Figura 7: marcador alimentació: preocupacions i propostes segons nombre de persones
En general la preocupació en aquest tema va directament associada a propostes d’actuació que han
fet les enquestades. Així doncs es proposa emprendre passos cap a la sobirania alimentaria a Begues,
amb horts comunitaris i afavorint cooperatives per consumir productes de proximitat i productes bio.
També es proposa que hi hagi algun taller d’educació alimentaria a les escoles i per adults.

Varis
En aquest marcador inclou aspectes que no es podien encabir en els anteriors, i també indicadors
transversals que haurien podrien haver estat segmentats als marcadors anteriors. Preocupa com fer
efectiva la consciència social envers el gravíssim problema d’emergència climàtica i es proposen
activitats de conscienciació al carrer, a les escoles, familiars, etc. que permetin no sols la conscienciació
sinó l’empoderament ciutadà. També preocupa el paper de l’administració, govern i governs locals, ja
que poden fer molt més per impulsar unes actituds i projectes o bé uns altres i poden fins i tot
fiscalitzar, mitjançant bonificacions i multes determinades accions. Finalment una persona expressa la
preocupació per les línies elèctriques que hi ha dins del parc del Garraf, antigues i obsoletes i que
constitueixen un risc d’incendi molt elevat.

Figura 8: marcador varis: preocupacions i propostes segons nombre de persones

CONCLUSIONS
Hi ha hagut una bona participació i s’han aportat idees interessants per engegar la taula i començar a
treballar. S’ha pogut copsar quins són els temes que més preocupen i que probablement constituiran
grups de treball dins la taula. Ens queda tan sols resumir com ha de ser la taula ciutadana pel clima,
segons les opinions recollides a l’enquesta.
Majoritàriament es demana una taula oberta, transparent i assembleària, sense el control dels grups
polítics ni les administracions; que sigui operativa i propositiva, plantejant accions i projectes
assumibles; que funcioni per grups de treball; que les propostes, un cop elaborades, siguin vinculants
per a l’administració; amb participació plural, de persones a títol individual, entitats, sectors
econòmics i polítics, sempre i quan aquests darrers no vinguin en representació del partit ni tinguin
interessos partidistes. Que inclogui activitats informatives i formatives convidant persones amb
formació i experiència en els diferents temes a treballar; que estableixi aliances amb altres poblacions
per temes concrets i amb altres taules pel clima.
Gràcies per haver participat!
Aviat es convocarà una reunió de treball per constituir la Taula Ciutadana pel Clima a Begues.

