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1. La Nou de Gaià inicia el seu camí cap a la sostenibilitat
Un dels resultats més destacables de la Cimera de la Terra celebrada l’any 1992 a Rio de Janeiro
va ser l’adopció de l’Agenda 21, un manifest global pel desenvolupament sostenible en què
s’exposen temes econòmics, socials, culturals i de protecció del medi ambient, en definitiva els
diferents aspectes que integren i determinen la qualitat de vida de les persones. En aquest
manifest s’anima les comunitats i societats locals a crear la seva pròpia versió de l’Agenda 21;
havia nascut el concepte d’Agenda 21 Local.
El primer pas formal que va realitzar el municipi de La Nou de Gaià per iniciar el seu camí cap a la
sostenibilitat fou l’aprovació per part del Ple del consistori d’adhesió a la Carta d’Aalborg, en una
sessió de data 24 de març de 2006.
A finals de la primavera del mateix any 2006 es va convocar un concurs públic per a realitzar
l’assistència tècnica de coordinació i redacció dels treballs tècnics de l’Agenda 21 de La Nou de
Gaià; els treballs s’iniciaren el mes de juliol de 2006 (els treballs tècnics i de coordinació s’iniciaren
formalment el dia 7 de juliol de 2006, amb la primera reunió de seguiment) finalitzant-se el mes de
juliol de 2008.
Els objectius que es va plantejar la fase tècnica d’Agenda 21 Local de La Nou de Gaià són els
següents:

Diagnosticar la situació socioambiental bàsica del municipi de La Nou de
Gaià.
Adquirir una major comprensió de les qüestions socioambientals que
afecten a l’àmbit territorial del municipi.
Reforçar la capacitat de l’Ajuntament per fer front a les problemàtiques
ambientals i socials que es donin al municipi.
Plantejar alternatives possibles i realistes a les problemàtiques detectades
Dissenyar un Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat –PALS- a partir d’unes
estratègies d’actuació específiques que es concretin en una sèrie de línies
d’actuació, programes i accions.
Establir, en la mesura que les circumstàncies ho permetin, una valoració
econòmica i una temporalització de les actuacions recomanades amb criteris
possibilistes.
Aplicar d’una forma més eficient els instruments i les eines per a la gestió
ambiental municipal. Fer pública la informació ambiental per tal d’afavorir la
implicació i la participació de la societat civil.
Promoure una major participació de la societat local en els processos de
presa de decisions que afectin al municipi.
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2. La documentació tècnica de l’Agenda 21 de La Nou de Gaià

La fase documental de l’Agenda 21 s’estructura d’acord amb el següent plantejament:
Figura. Fases i documents de la Fase documental de l’Agenda 21.local de La Nou de Gaià

Com estem?

Participació ciutadana

Què cal fer?

MEMÒRIA I DIAGNOSI DEL MUNICIPI
(AUDITORIA SOCIOAMBIENTAL)

PLA D'ACCIÓ LOCAL
CAP A LA SOSTENIBILITAT
(PALS)

Cerca de dades.
Treball de camp

CRITERIS D'ORDENACIÓ I
REGULACIÓ DEL SÒL NO
URBANITZABLE

PROPOSTA DE SEGUIMENT A21

Com ho farem?

i la difusió?

- Sistema d'indicadors
- Organització de la participació

DOCUMENT DE SÍNTESI

Tot seguit es comenten en síntesi aquests documents.
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3. La memòria i la diagnosi
En la fase inicial de l’Agenda 21 Local un dels punts bàsics és la realització d’un document
d’auditoria socioambiental municipal.
L’auditoria s’articula en dos documents: la memòria descriptiva i la diagnosi socioambiental. La
Memòria Descriptiva i la Diagnosi Socioambiental de La Nou de Gaià són els dos documents que
constitueixen la base de partida per a elaborar el Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat (PALS) de
La Nou de Gaià.
En el document de Memòria Descriptiva s’hi recullen, s’estudien i s’analitzen dades i aspectes de
diversos àmbits ambientals (aigua, energia, residus, atmosfera, medi natural,....), socials (ocupació,
salut, seguretat, estat d’integració social,....) i econòmics (activitat econòmica, desenvolupament
econòmic,....) del municipi de La Nou de Gaià i del seu entorn més immediat per obtenir una visió
de l’estat socioambiental d’aquest territori i la comunitat que hi viu.
Pel que fa a la Diagnosi Socioambiental de l’auditoria socioambiental de La Nou de Gaià, els
principals aspectes que en podem destacar són els següents :
Constitueix una síntesi de la informació recollida, generada i analitzada en el document de
la Memòria Descriptiva.
Presenta la informació més rellevant de la Memòria Descriptiva d’una forma estructurada i
ordenada sota l’òptica de la tècnica de matrius DAFO (debilitats, amenaces, punts forts i
oportunitats).
L’anàlisi de la informació es realitza en la Diagnosi Socioambiental des de l’òptica dels “punts forts”,
“punts febles”, les “oportunitats” i les “amenaces” dels diferents aspectes socioambientals i per
cada àmbit es presenten les conclusions resultants del tractament de les dades, redactades d'una
forma clara i concisa. Per punts forts s’entenen les característiques actuals del municipi i del seu
entorn que ajuden a mantenir una bona qualitat socioambiental; sota la denominació de punts
febles s’han agrupat les qüestions que degraden la qualitat socioambiental local o global; entenem
com oportunitats els factors que en un futur poden afavorir una gestió més sostenible del territori i
de les activitats, així com també les eines i situacions actuals que mitjançant un reforç o
potenciament de les mateixes puguin contribuir a aquesta gestió més sostenible o eficient i, alhora,
millorar la qualitat de vida dels convilatans; finalment sota la denominació de amenaces s’han
aglutinat les situacions futures que podrien degradar la qualitat ambiental, econòmica i social del
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municipi i també situacions presents que, si no canvien, podrien degradar en un futur aquesta
qualitat
Els eixos fonamentals de la diagnosi han estat també contrastats dins el procés de participació
ciutadana mitjançant la seva presentació en el 2on Fòrum de Participació Ciutadana i una
exposició sobre la mateixa que va estar a disposició dels nouencs i nouenques.
Per facilitar la comprensió de la present diagnosi, aquesta s'ha estructurat en àmbits o apartats,
sense que això hagi de suposar un obstacle perquè siguem conscients de l'existència
d'interrelacions entre temes ni impedeixi l'extracció de conclusions a nivell integral i global, donada
la transversalitat dels aspectes socials i ambientals. No obstant, els apartats de diagnosi s’han
volgut estructurar d’una manera paralel·la als de la memòria descriptiva, tenint els següents:
•

Àmbit físic i geogràfic: geologia, hidrologia, climatologia i paisatge

•

Àmbit socioeconòmic i administratiu: demografia i societat, activitat econòmica i ocupació,
recursos i serveis a la població

•

Àmbit d’ordenació territorial i planejament: planejament, urbanisme i usos del sòl, mobilitat

•

Àmbit de vectors ambientals: biodiversitat i espais naturals, qualitat de l’aire i atmosfera,
generació i consum d’energia, el cicle de l’aigua, activitats i la seva incidència ambiental,
riscs ambientals.

Cadascun dels apartats que es desenvolupen a la diagnosi socioambiental de La Nou de Gaià
s’estructuren de la següent manera:
-

Enunciats sintètics enquadrats que permeten, en una lectura ràpida i “diagonal”, acotar
les definicions imprescindibles per entendre la realitat socioambiental de La Nou de Gaià.
Aquests enunciats fan referència tant a aspectes purament descriptius, com a d’altres fruit
de valoracions i conclusions emanades de les dades objectives.

-

A continuació de cada enunciat, textos sintètics però més desenvolupats i
documentats, que incorporen les informacions i dades més significatives, que possibiliten
entendre i justificar els enunciats anteriors.

-

Al final de cada apartat un quadre-sintètic que conté les oportunitats, els punts forts, les
amenaces i els punts febles. Com a “punts forts” s’entenen les característiques actuals del
municipi i del seu entorn que ajuden a mantenir una bona qualitat socioambiental. Sota la
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denominació de “punts febles” s’han agrupat les qüestions que degraden la qualitat
socioambiental local o global. Entenem com a “oportunitats” els factors que en un futur
poden afavorir una gestió més sostenible del territori, de les activitats i contribuir a un millor
tractament dels fenòmens socials així com també les eines i situacions actuals que
mitjançant un reforç o potenciació de les mateixes puguin contribuir a aquesta gestió més
sostenible o eficient. Finalment sota la denominació de “amenaces” s’han aglutinat les
situacions futures que podrien degradar la qualitat ambiental del municipi o incrementar els
conflictes socials i també situacions presents que si no canvien podrien afectar en un futur
aquesta qualitat ambiental o incrementar les tensions socials.
A continuació es realitza una síntesi dels aspectes més remarcables de la memòria i de la diagnosi.
3.1. El medi físic
El terme de la Nou de Gaià (el més petit de la comarca del Tarragonès amb d’uns 4,32 km2)
s’assenta en un territori d’orografia suau situat a la part interior de la comarca, drenat per un dels
afluents del marge dret del riu Gaià – el torrent de la Nou – i a cavall dels primers estreps dels
turons calcaris del massís de Bonastre-Salomó, dins el Bloc del Gaià, al nord-est del terme
municipal. L’existència d’uns relleus suaus en forma de turons va determinar la possibilitat
d’assentaments humans des de molt antic – per necessitats defensives – i avui en dia són peça
fonamental de l’estètica paisatgística i de la imatge del nucli de la Nou de Gaià. Per altra banda, el
clima és especialment benigne, però contempla una característica fonamental: precipitacions
irregulars però sovint torrencials el que, situat el terme drenat per conques hídriques amb origen a
la serralada prelitoral, determinen un risc d’inundabilitat que, però, no afecta als espais urbans per
la seva situació enlairada en un turó. Els materials geològics sedimentaris, alguns d’ells antics, i
amb roques aflorants, han determinat uns sòls migrats exceptuant a les fondalades i comallars on
existeixen certes àrees al·luvials. El total dels 27 pous censats al municipi de la Nou de Gaià
extreuen les seves aigües de diferents conques de l’aqüífer del Baix Francolí-Baix Gaià. Aquest és
un aqüífer extens que es localitza al subsòl del Tarragonès i de part del Baix Camp i el Baix
Penedès. En l’actualitat, la totalitat d’aquest sistema aqüífer està declarat protegit i sobreexplotat
per l’Agència Catalana de l’Aigua.
El paisatge actual de la Nou de Gaià està determinat per l’existència de una zona més plana –
central i meridional – dominada per l’agricultura i afectada pel pas de la Línia d’Alta Velocitat, una
zona de muntanya, que comença visualment amb el turó on s’assenta la vila – de gran qualitat
estètica i visual i que continua cap al nord-est amb espais forestals encara ben conservats. El límit
de les dues unitats és relativament imprecís, essent els conreus de garrofer amb bancals i bones
mostres de la cultura de pedra seca, de gran interès paisatgístic, l’enllaç principal.
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3.2. La població
A nivell demogràfic, en els darrers temps – des dels anys 70 – la població de la Nou de Gaià s’ha
mogut entre els 350 i els 460 habitants, amb un mínim a principis dels anys 90 i arribant a l’any
2006 a 468 habitants. La seva situació lleugerament allunyada – a l’interior – dels pols econòmics
litorals del Tarragonès i la seva idiosincràsia agrícola i rural, sense sector industrial pràcticament,
l’ha mantingut en creixements de població moderats, agrupats a l’únic nucli de població existent, el
poble de la Nou.
L’estructura d’edats no té desequilibris massa importants i ha anat apropant-se a les mitjanes
tarragonina i catalana amb el temps, però, tot i una base actual d’infants petits elevades, manca
població jove i continua existint un ampli percentatge de població major de 65 anys.
Donada l’estabilitat del municipi i el seu caràcter i idiosincràsia, l’estacionalitat poblacional és
bastant baixa i el percentatge de població immigrada estrangera moderat, apropant-se al 9%.
3.3. L’economia
L’evolució econòmica de la Nou de Gaià en els darrers anys ve marcada per la crisi de l’agricultura,
sector que havia estat tradicionalment el predominant al poble, però que ha patit una clara
regressió en les darreres dècades i en els darrers anys (la reducció de la població activa agrària i
l’abandonament de terres dedicades al conreu en serien dos dels principals símptomes).
Aquesta crisi agrícola comporta la transformació de l’economia de la Nou i, per tant, la redistribució
de la seva població en altres sectors econòmics. Aquesta transformació, però, presenta dificultats
pel dèficit de llocs de treball d’altres sectors municipals: el municipi no presenta pràcticament
activitat industrial i el sector serveis, fonamentat en el petit comerç local, ha patit una regressió
important al llarg dels últims temps
Entre 1991 i 2001, l’evolució dels sectors d’activitat mostra un decreixement molt acusat en el
sector agrari que perd un 24,4% de la població ocupada en un període de deu anys. Aquest, tot i
ser el sector de més pèrdua d’activitat, no és pas l’únic. S’observa el decreixement de la població
ocupada en el sector industrial, fruit de la minva dels petits tallers existents al municipi; aquest fet
va comportar un decreixement del 3,8% dels treballadors en aquest sector i va obligar la població
del sector industrial de la Nou a desplaçar-se fora del seu entorn municipal per poder desenvolupar
la seva activitat laboral.
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Paral·lelament, l’ocupació en el sector constructiu ha crescut, situant-se en un 10% superior a
l’ocupació del primer any. Actualment aquest percentatge s’estima superior a la dada del 2001.
Aquest sector reuneix totes aquelles activitats de construcció i/o rehabilitació d’edificis que s’han
realitzat durant els darrers anys a la Nou, així com en altres territoris propers. El sector que més
creixement presenta durant el període 1991-2001 és el de serveis, amb gairebé un 14% de
creixement durant els deu anys d’estudi, augment que mostra una notable terciarització de la
component laboral del municipi.
Pel que fa al sector de serveis, segons informació facilitada per l’Ajuntament, la Nou de Gaià no té
cap associació de comerciants ni d’empresaris. Segons l’Ajuntament, l’any 2006 la Nou presentava
12 activitats empresarials amb sèu al municipi, que es distribueixen segons els següents sectors.
1 activitat (un 8% del total) relatives al sector primari: la cooperativa agrícola
3 activitats (un 25%) del sector serveis: una perruqueria, un bar i un nucli zoològic
4 activitats (un 33%) del sector comerç: una botiga de comestibles, una merceria-basar i
una farmàcia
3 activitats (un 25%) del sector indústria-taller: dos serralleries i una fusteria
1 activitat (un 8%) del sector turisme: una casa de turisme rural
Com conseqüència d’aquest feble teixit empresarial – propi, no obstant, dels nuclis rurals on no
existeixen polígons industrials desenvolupats – bona part dels treballadors de la Nou de Gaià tenen
el seu destí de feina fora del municipi, com demostren les dades de mobilitat obligada en funció de
residència-treball.
3.4. Els serveis
Donada la petitesa del municipi i de la seva població, els serveis i recursos a disposició dels seus
habitants són relativament limitats, ja que per bona part dels serveis essencials La Nou es recolza
en les poblacions veïnes més potents (Altafulla, Torredembarra i Tarragona) de les quals està
relativament propera.
La Nou de Gaià disposa d’un consultori mèdic que depèn de l’Àrea Bàsica de Salut de
Torredembarra, d’una farmàcia, de l’escola de primària (CEIP “Les Codinetes”) que forma part de la
ZER Baix Gaià, d’una llar d’infants, del Casal Municipal i les sales de l’ajuntament al rehabilitat
antic Castell del Baró de les Quatre Torres. Tots els treballs relacionats amb l’assistència social es
porten a terme des del Consell Comarcal del Tarragonès.
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Un estudi escomès el 2005 per l’ajuntament anomenat “Diagnosi Participativa a la Nou de Gaià”
marcava algunes idees clares sobre els serveis i la percepció que els habitants de la Nou tenen
dels mateixos.
Un dels fenòmens que ha tingut un impacte sobre la distribució de les formes d’organització
social actuals ha estat la migració d’una part productiva, i en aquell moment reproductiva, de
la població, i la recepció de nous habitants joves que estan estabilitzant les seves famílies
al poble; de tal manera que al poble es poden distingir dos grans grups d’edat que s’estan rellevant
en la participació comunitària: els avis cedeixen el lloc als joves.
Aquest fet està motivant que moltes de les accions que s’estan planificant estan relacionades amb
donar cobertura a les necessitats aquests joves que estan dinamitzant els processos socials de La
Nou. L’estudi fa palès que aquest grup d’edat és el més implicat en la reconstrucció social, a més
de demogràfica de la Nou de Gaià.

Un 40% del poble estaria conformada per la gent de mitjana edat i gran que tenen poques
necessitats relacionals perquè generalment han après a cobrir-ho a través dels llaços familiars.
Una bona part d’aquest percentatge està encara treballant i les seves dones estarien ocupant
principalment l’esfera domèstica. Per aquest motiu, aquesta gent en general se sent satisfeta, més
els homes que les dones, i per això els serveis més ben valorats són els de caire administratiu
relacionats amb els serveis que ofereix l’Ajuntament.
Hi ha un percentatge alt de gent jove que tenen unes necessitats relacionades amb la vida
quotidiana: educació, salut, serveis a la gent gran, d’espais públics; perquè han apostat per
establir una relació molt forta amb el poble. Són els que tenen més interès per dinamitzar,
transformar i millorar la vida al poble i els que valoren millor els serveis que estan relacionats amb
la satisfacció de les necessitats abans esmentades.
Els grups d’edat que menys satisfets estan amb els serveis municipals són les persones que no
van marxar en una època en que la tendència dels joves d’aleshores buscaven altres poblacions
on fos més fàcil cobrir les necessitats de treball, oci, familiars, etc. i que ara tenen entre 36 i 45
anys, juntament amb la meitat dels que tenen entre 11 i 18 anys, que si poguessin marxarien a un
altre poble o ciutat.
S’ha de destacar que una de les màximes preocupacions dels nouencs està relacionada
amb el creixement del poble ja sigui entenent-ho com un creixement desmesurat com a un procés
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d’abandó. En línies generals la idea que els veïns tenen del poble té a veure amb la modernitat,
comfortabilitat, i la vida de poble tradicional.

3.5. La identitat social
La Nou de Gaià pertany administrativament a la comarca del Tarragonès, si bé en els darrers anys
també ha pres força entre diversos sectors i agents del territori el referent territorial de la
subcomarca del Baix Gaià. En tot cas, es troba dins l’àrea del Camp de Tarragona, el qual està
experimentant un creixement molt important en els darrers anys. Aquest creixement té a veure amb
l’encariment de preus de la ciutat de Tarragona i l’oferta d’habitatge gran i aïllat a les seves
rodalies, però també amb la influència de l’àrea metropolitana Barcelona, població de la qual es
trasllada a viure al Tarragonès. En aquest sentit, el creixement futur del poble és viscut com una
oportunitat, no exempta de riscos per alguns veïns de la Nou: si bé d’una banda desitgen
majoritàriament l’augment de serveis i vida que comportaria aquest creixement per al poble, de
l’altra expressen inquietuds perquè aquest fenomen comporti també la seva desnaturalització i
pèrdua d’identitat. Un dels fenòmens que provoca més inquietud és la possibilitat que la majoria
dels nouvinguts o dels residents no hi facin, realment, vida, és a dir, que esdevingui un poble
dormitori.
El castell del Baró de les Quatre Torres és l’element més destacat del patrimoni de la Nou. Després
d’haver estat reformat recentment, actualment serveix com a sèu de l’Ajuntament i té un important
potencial per a l’ús de la població nouenca. El castell també presideix l’estructura urbana compacte
del poble. És, doncs, com referent clar del poble a diversos nivells.
A banda de les compres, l’ensenyament, la sanitat i d’altres obliguen els veïns de la Nou a
desplaçar-se sobretot a Torredembarra, Altafulla o Tarragona. Una altra dada remarcable és que
actualment només hi ha un local amb servei de bar a tot el poble.
La Nou de Gaià i els pobles veïns han estat un dels nuclis durs, des del punt de vista històric, de
l’anomenat model festiu del Camp de Tarragona i el Penedès, basat en el seguici, els balls parlats i
els castells i que ha acabat esdevenint majoritari a pràcticament tot el Principat. En aquest sentit,
estan documentats alguns d’aquests elements a les festes de la Nou del segle XIX, com ara el Ball
de Santa Magdalena, un exemple dels balls hagiogràfics tan populars a la zona. Actualment, però,
la presència d’aquests elements a les festes de la Nou és molt reduït i en tot cas sempre és
mitjancant la participació de grups foranis.
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Tot i tenir un tamany de territori i de població relativament petits, el nombre d’entitats que hi ha a la
Nou és considerable. Amb tot, el seu grau d’activitat és relatiu i podrien millorar molt, tant pel que fa
a nombre d’associats/des com al nombre d’activitats i a la seva incidència social,, segons
expressen majoritàriament els/les representants de les pròpies entitats. Aquestes entitats o
associacions de la Nou poden dividir-se en dos grups: les més antigues, pròpies dels interessos
d’un món rural masculí; d’altres de més noves, que responen a interessos més concrets (aficions) o
bé a d’altres col·lectius. Resta pendent comprovar quina és la seva capacitat real d’implicar-hi les
famílies nouvingudes, un camp on de moment sembla que tan sols l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA) està tenint una incidència significativa. Val la pena anotar finalment que la
relació i coordinació entre les entitats i l’Ajuntament és prou bona.
3.6. El planejament urbanístic
El municipi de La Nou de Gaià disposa d'unes NNSS aprovades definitivament en data 1 de juliol
de 1998 per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona i el text refós (amb les seves posteriors
modificacions) està publicat al DOGC 4396 de 1 de juny de 2005. Aquest document ha permès
l’ordenació dels creixements i la protecció efectiva de bona part del sòl no urbanitzable del terme.
Aquesta normativa planifica el reompliment dels espais actualment buits dins el casc urbà així com
dos plans parcials dels quals un, la Sitgeta, s’està executant. Dóna força importància a la defensa
estètica del turó del poble i el seu castell, així com a la reconfiguració del Parc del Cercat. Al mateix
temps, divideix el sòl no urbanitzable en tres claus, atorgant un bon nivell de protecció (clau 33, sòl
de valor natural i paisatgístic) a la zona boscosa del nord-est del terme.
Per altra banda, l’Avantprojecte del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona va ser publicat el
4 de setembre de 2007 i ha estat aprovat inicialment pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya (23-7-08). Aquesta figura de planejament d’ordre superior
considera el nucli urbà de la Nou com Nucli històric i les seves extensions i li configura una
possibilitat de creixement moderat. Quant al terme, una gran part té la categoria de sòl d’interès
paisatgístic i/o agrícola, i la zona més forestal, al nord-est, té la categoria de sòl de valor natural i
de connnexió, el que determina que haurà de ser classificat com sòl no urbanitzable a la revisió del
planejament
Aquestes dos eines, les NNSS actuals i el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, afegits a
les modificacions en la legislació urbanística dels darrers anys, permetran escometre un nou
planejament (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) amb garanties d’assolir els objectius
d’augmentar moderadament la població i defensa els valors paisatgístics i naturals del territori.
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3.7. La mobilitat
El paràmetre diferència entre desplaçaments atrets i generats indica si un determinat municipi
pateix les conseqüències d’una sobremobilitat al seu territori o, per contra, prima l'exportació de
desplaçaments cap a altres municipis. La Nou pertany al segon cas, ja que la diferència entre els
desplaçaments que es dirigeixen cap a fora del municipi i els que entren, en ambdós casos per
motiu de treball o estudi, és negatiu. El nombre de viatges diaris per desplaçar-se al lloc de treball
se situa entre 1 o més viatges diaris en un temps de desplaçament per terme mig al voltant dels 20
minuts.
Els mitjans de transport públic a la Nou de Gaià, representats únicament pels autobusos
interurbans o intermunicipals, són totalment insuficients (quant a nombre i freqüència) i no hi ha
possibilitats d'intermodalitat amb el tren, les principals estacions més properes del qual es troben a
Altafulla i Torredembarra. Conseqüentment, la quasi totalitat dels moviments fora del municipi – cap
als eixos de comunicació principals i els punts d’atracció econòmica i de serveis del litoral – es
realitza en vehicle privat, donant un alt índex de motorització (nombre de vehicles per habitant).
Quant a les infrastructures, cal destacar el pas de la Línia d’Alta Velocitat pel sud del terme que
creua primer en talús i després en trinxera, provocant una barrera visual i funcional sense aportar
beneficis directes al municipi. La carretera principal, la T-202 (la Riera de Gaià a Salomó) passa
actualment pel centre del nucli urbà i existeix una demanda social per construir una variant. Les
altres dos carreteres comuniquen amb Vespella de Gaià i la Pobla de Montornès respectivament.
Es manté encara una xarxa de camins rurals, asfaltats en pas, que permeten la mobilitat
intramunicipal amb certes garanties.
3.8. El medi natural
La variació geomorfològica i topogràfica del municipi de la Nou de Gaià, amb presència de turons i
fons de valls, juntament amb la humanització del medi (bàsicament canvis d’ús del sòl per activitat
agrícola), fan que al municipi hi convisquin els ecosistemes i comunitats vegetals de muntanya
mediterrània litoral i els ecosistemes típics d’àrees de conreu. Les pinedes de pi blanc són les
comunitats forestals més abundants, concentrades especialment al nord-est del terme i
catalogades, conjuntament amb els matollars (màquies i brolles) que les acompanyen com hàbitats
d’interès comunitari. Per altra banda, no s’ha de menysprear, ans el contrari, l’important paper que
els conreus mediterranis llenyosos tradicionals, especialment els garroferars i les vinyes,
comporten per tal d’hostatjar una notable diversitat faunística lligada a la terra baixa mediterrània.
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Els torrents, tot i que castigats en bona part per l’ocupació dels seus marges per l’agricultura,
ajuden a diversificar la biocenosi del municipi.
La continuïtat del terme pel nord-est amb les extenses masses forestals del massís de BonastreSalomó el situen en una regió – l’interior del Tarragonès – d’un important interès natural. Tot i així,
al municipi no hi ha espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 o al PEIN.

3.9. La qualitat de l’aire
A nivell de qualitat de l’aire, no existeixen dades concretes pel terme de la Nou de Gaià ja que no
existeixen estacions de mesura al municipi ni als termes veïns. La seva situació relativament
allunyada dels grans centres industrials de la comarca del Tarragonès, i la manca d’indústries
pròpies, fan preveure una qualitat de l’aire adequada, en la qual el pas de la carretera T-202 pel
centre del municipi i del nucli urbà es converteix segurament en el principal focus emissor de
contaminants atmosfèrics. Respecte al soroll, no semblen existir problemàtiques especials, tot i
que cal encara acabar de determinar l’impacte de la Línia d’Alta Velocitat. Quant a la contaminació
lumínica, existeixen encara sectors de l’enllumenat públic composats per làmpades poc eficients.
3.10. Energia i canvi climàtic
A nivell de consum energètic, les fonts més importants de consum a Banyeres són, per ordre, el
consum elèctric amb consums superiors al milió de kwh/any que produeixen emissions d’unes 500
tones de CO2 any), els combustibles líquids per transport – associats al pas de la carretera T-202
bàsicament – al voltant de 72 TEPs i unes emissions d’unes 291 tones de CO2 i unes estimacions
de 93 tones de gasos liquats del petroli (GLP) dels quals poc més de la meitat (52 tones) se
servien en forma de butà, i la resta (41 tones) en forma de propà. Aquestes quantitats comporten
una emissió a l’atmosfera d’aproximadament 287 tones de CO2. Tot i que es tracta de consums
moderats, en absolut poden ser absorbits pel propi territori – quant a l’embornall dels gasos
d’efecte hivernacle que les masses forestals de la Nou poden absorbir (al voltant només de 290
tones/any).

Ens trobem en un escenari clarament insostenible de creixent consum energètic i emissions, molt
per sobre de la capacitat de càrrega del municipi. Actualment, la implementació de mesures
d’estalvi i eficiència energètica, o la producció d’energia per fonts renovables és pràcticament
inexistent – limitat a l’existència d’una planta de cogeneració a la indústria Defiber i algunes poques
plaques d’escalfament d’aigua solar.
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3.11. Residus
A nivell de residus, el municipi de la Nou de Gaià, tot i tenir un nivell de producció per càpita de
residus domèstics bastant baix (1,44 kg/hab i dia) propis dels municipis rurals, i molt menor a la
mitjana del Tarragonès, el nivell de recollida selectiva fins el 2006 va ser força baix (inferior al
10%). És d’esperar que el canvi de sistema de contenidors de recollida, passant de les bateries de
contenidos en superfície a les bateries soterrades, així com la futura implantació de la recollida de
fracció orgànica, i la major difusió del servei de deixalleria (la comarcal de Torredembarra i la mòbil
que s’instal·la periòdicament al municipi) permeti multiplicar els nivells de recollida selectiva actual.
La pràctica inexistència d’activitats ramaderes determina que els residus d’aquest tipus no siguin
problemàtics al municipi. Tampoc existeixen productors de residus industrials donats d’alta a
l’Agència de Residus de Catalunya, i els residus sanitaris del consultori i els agrícoles de la
Cooperativa semblen ser gestionats correctament.
3.12. El cicle de l’aigua
L’Ajuntament de La Nou de Gaià dispensa el servei de subministrament d’aigua potable a la
població a partir dels recursos propis, ajudant en la gestió del servei una empresa local,
anomenada Aigua i Llum, no abastant-se del servei de subministrament d’aigua a partir del
minitrasvassament d’aigua del riu Ebre que gestiona el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT),
com sí que fan la pràctica totalitat dels municipis de la Costa Daurada, sinó a partir de recursos
subterranis extrets al mateix municipi mitjançant dos pous. El sistema de potabilització i
emmagatzematge en dipòsits és funcional, però no la xarxa d’abastament, que és vella i obsoleta i
es pressuposa amb fuites i pèrdues importants. No han existit problemes de qualitat en el passat,
tot i que cal considerar que es tracta d’un aigua “dura” pel substrat calcari d’on s’extreu.
Sobre el consum d’aigua per càpita, els valors servits es mouen entre els 150 i els 170
litres/habitant/dia al llarg del període 2000-2005, valors lleugerament elevats però que mostren un
model urbanístic lleugerament compacte, on la importància de les tipologies molt consumidores –
com habitatges unifamiliars amb jardí i piscina – és encara reduït.
Les aigües residuals urbanes de la Nou no reben tractament actualment, tot i que s’està a l’espera
de la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals, que estava ja prevista en el PSARU
2006-2008.
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3.13. Agricultura i ramaderia
L’agricultura, tot i que importantíssima pel manteniment del paisatge i la biodiversitat, i
històricament pel creixement del municipi, ha anat reculant de manera important per la crisi
d’alguns conreus (estant el 1999 situada en 220 hectàrees de terres llaurades, pràcticament la
meitat de la superfície municipal), especialment el garrofer, que se situava als terrenys menys
productius i que ha perdut més de 50 hectàrees en el període 1989-1999. Tot i així, amb quasi 90
hectàrees, continua essent el conreu majoritari, signe d’identitat paisatgístic, i al qual s’associa la
cultura de la pedra seca. La vinya és el segon conreu en importància i després i arriben altres
conreus arboris com l’olivera, l’avellaner, els fruiters de fruita dolça i l’ametller. Els conreus herbacis
són pràcticament inexistents i el regadiu ha augmentat fins assolir pràcticament el 25% del total de
les terres llaurades. Tot i el relatiu poc pes econòmic del sector, continua essent bàsic per la
idiosincràsia del municipi, i existeix una Cooperativa Agrícola pròpia que treballa especialment la
garrofa i el vi.
3.14. El turisme
Tot i l’existència d’un nucli tradicional a La Nou amb bastant d’interès i elements patrimonials
(destacant-ne el Castell del Baró de les Quatre Torres) i un interessant terme municipal amb
notables valors paisatgístics i etnològics tradicionals, l’activitat turística al municipi és molt reduïda.
No existeix pràcticament senyalització específica sobre elements d’interès i alguns recursos – com
cases particulars pairals - no són accessibles als visitants. Només existeix una casa de turisme
rural i un bar.
Es pot dir, però, que la situació de la Nou de Gaià – prop dels recursos turístics de major renom de
la costa, de la ruta del Císter, de Barcelona, de Port Aventura – o en el centre de possibles rutes
locals – els castells del Gaià, les rutes de la pedra seca – no ha estat aprofitat. Tampoc el
potencial del seu territori rural – amb camins que permeten passejar per paisatges agrícoles de
qualitat farcits d’elements de la pedra seca – no ha estat posat en valor com sí ho estan intentant
municipis veïns com Vespella de Gaià.
3.15. El risc ambiental
Els risc ambiental més destacat a la Nou de Gaià és el d’incendis forestals, concretat a la part nordest del municipi, formada per masses forestals (brolles, màquies, pinedes de pi blanc) bastant
combustibles i amb certa continuïtat a municipis veïns. important a nivell del municipi perquè els
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boscos banyerencs estan aïllats entre ells. La Nou de Gaià forma part de l’Associació de Defensa
Forestal (ADF), constituïda conjuntament amb els municipis del seu entorn més immediat, Salomó,
Vespella, el Catllar i Renau, amb sèu a l’Ajuntament del Catllar i una gestió realitzada des del
Consell Comarcal del Tarragonès.
El risc d’inundabilitat està localitzat a l’entorn del torrent de la Serralta, afectant com a únic element
destacable a la carretera entre la Nou i Vespella. Al nucli urbà no hi ha risc d’inundacions.
Un altre fenomen diferent, amb un comportament lent, però inexorable, és l’augment de l’erosió i
pèrdua de sòl, especialment preocupant en el cas dels sòls més fèrtils i que tenen un aprofitament
agrícola. Precisament en aquest context destaca la funcionalitat dels tradicionals marges de pedra
en sec.
El risc electromagnètic és inexistent per la manca de línies d’alta i mitja tensió, i perquè la única
antena de telefonia mòbil del municipi se situa allunyada del nucli urbà en el sòl rural.
Cal citar, per últim, que el municipi de l no disposa de plans de prevenció de riscs o plans
d’emergència.
4. El Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat
El Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) de La Nou de Gaià pretén ser el document base de
referència de l’Agenda 21 Local per tal d’avançar cap al desenvolupament sostenible del municipi
de La Nou de Gaià. Es tracta del document resultat de tot el procés tècnic i de participació
ciutadana i, per tant, del document bàsic i més important de tots els què componen la
documentació de l’Agenda 21. Mitjançant la definició i priorització d’accions possibles, viables i
sostenibles es pretén implicar la comunitat local i superar, amb l’esforç conjunt de ciutadans,
entitats i administracions, els punts febles i amenaces detectats i recollits en el document de
diagnosi socioambiental i conservar i potenciar aquells aspectes que ja van bé (punts forts) o que
es poden presentar en un futur a més curt o més llarg termini (oportunitats).
Aquest PALS en cap cas ha de ser rígid, sinó tot el contrari. Ha de ser dinàmic i permetre la
implantació de les línies establertes i de les actuacions planificades, el seu control i avaluació, així
com la seva retroalimentació i correcció.
El PALS de La Nou de Gaià defineix 5 línies estratègiques com els grans eixos per a la millora
ambiental del municipi i la progressió cap a un major grau de sostenibilitat. En cada línia
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estratègica s’estableixen camps d'actuació, els programes d’actuació, dins dels quals
s'especifiquen les accions a dur a terme.
Les accions es presenten en format de fitxes sintètiques que conformen en el seu conjunt una guia
completa que pot marcar el programa d’actuació municipal en una política de millora de la qualitat
de vida dels habitants del municipi i camí envers la sostenibilitat. A continuació presentem un
exemple de la fitxa-tipus que s’ha utilitzat per a descriure les accions que integren el PALS de La
Nou de Gaià.
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Títol (nom) del Programa

Codi de
l’Acció
Títol (Nom) de l’acció
Descripció de l’acció:
Explicació sintètica de l’acció
Objectiu(s):
Llistat del(s) objectiu(s) que es persegueix (en) amb l’acció proposada
Agents implicats
Llistat orientatiu dels organismes o entitats implicades en l’impuls i el desenvolupament de
l’acció
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Valor qualitatiu sobre la urgència
temporal d’implementar l’acció
des d’un punt de vista tècnic i
logístic

Si es tracta d’una acció ja
iniciada o no

Valoració aproximada del
temps per desenvolupar
l’acció, cas que es
consideri susceptible de
valoració

Escala de valors: alta, mitja,
baixa

Curt termini: menys d’1 any
Mig termini: màxim de 4
anys
Llarg termini: més de 4
anys

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Valor qualitatiu de la dificultat de
realitzar l’acció proposada.

Codis d’altres accions
proposades al PALS que
puguin tenir relació amb
l’acció que s’està descrivint

Indicació sobre cada quan
és recomanable efectuar
l’acció. Aquesta pot ser
puntual (realitzar-se una
sola vegada o diverses)

Escala de valors: alta, mitjana,
baixa
No es tindrà en compte, per a
valorar aquest apartat, el cost
econòmic d’implementació de
l’acció
Estimació econòmica

Valoració monetària aproximada del cost de l’acció, cas que l’acció es consideri susceptible de
valoració econòmica
Fonts de finançament
Indicació orientatitva dels organismes que poden ajudar a finançar l’acció
Indicadors de seguiment
Paràmetre que permeti mesurar l’eficàcia en el compliment dels objectius.
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A les pàgines següents s’exposa l’estructura del PALS de La Nou de Gaià a nivell de línies
estratègiques i accions.

L.E.

01

Àmbit social i educatiu: motor de la Nou

Objectiu: Potenciar l’educació, la conscienciació i les actituds cíviques de la població de La
Nou de Gaià; reforçar la identitat, la convivència i el teixit social de La Nou de Gaià i
millorar la participació ciutadana i els organismes de participació

ACCIONS

P.A.

ACCIONS

P.A.

ACCIONS

P.A.

1.1.

Potenciar les activitats d’educació, sensibilització i recerca ambiental al
municipi

1.1.1.

Realitzar activitats d’educació ambiental de coneixement del medi natural al CEIP
les Codinetes

1.1.2.

Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat un programa d’innovació de
medi ambient (antic programa Escoles Verdes)

1.1.3.

Reforçar el cicle de conferències de tardor amb jornades de temàtica
socioambiental i territorial

1.1.4.

Promoure la realització de treballs de recerca de batxillerat de temàtica ambiental
en el context de la Nou de Gaià

1.1.5.

Promoure la realització de projectes universitaris en el context de la Nou de Gaià

1.2.

Reforçar les accions en l’àmbit de la cultura de la salut

1.2.1.

Realitzar campanyes per a fomentar una major conscienciació sobre cultura de la
salut entre joves i adults

1.2.2.

Editar i distribuir material específic promocional dels productes de l’agrobotiga

1.3.

Promoure la convivència social i els organismes amb funció social i
dinamitzadors de la participació ciutadana

1.3.1.

Desenvolupar, concretar i impulsar les línies d’actuació del document “Diagnosi
Participativa de la Nou de Gaià”

1.3.2.

Crear un banc local del temps

1.3.3.

Redactar el pla local de joventut de la Nou de Gaià

1.3.4.

Recuperar el ball de Santa Magdalena
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01

[continuació]
Àmbit social i educatiu: motor de la Nou

P.A.

1.4.

Promoure una major participació de les dones i una major integració de la
perspectiva de gènere

ACCIONS

Document de Síntesi

1.4.1.

Integrar la perspectiva de gènere en les accions de l’Agenda 21 Local de la Nou de
Gaià

1.4.2.

Augmentar la participació de dones en els grups de treball i en els òrgans
consultius, de deliberació i de presa de decisions

P.A.

1.5.

Potenciar la cultura i l’oci i millorar l’accés de les entitats, col·lectius i
persones individuals als serveis i recursos

ACCIONS

Agenda 21 Local de La Nou de Gaià

1.5.1.

Elaborar un pla de gestió dels serveis culturals municipals

1.5.2.

Realitzar un fòrum de la joventut per a conèixer les inquietuds i necessitats dels/les
joves a la Nou

1.5.3.

Potenciar els esplais d’estiu del municipi i programar activitats tot l’any

____________
Limonium S.L.

19

Agenda 21 Local de La Nou de Gaià

L.E.

02

Objectiu:

ACCIONS

P.A.

ACCIONS

P.A.

P.A.

2.1.

Document de Síntesi

Creixement moderat, progressiu i limitat
Promoure la sostenibilitat en el planejament urbanístic, la mobilitat i l’accessibilitat i
conservar, millorar i gestionar la biodiversitat, el medi natural, agrícola i forestal del
municipi i el seu coneixement
Introduir i adoptar criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic

2.1.1.

Tenir en compte l’Agenda 21 en la redacció i desenvolupament del futur POUM

2.1.2.

Elaborar l’avaluació ambiental del futur POUM i incorporar-hi normativa de caràcter
ambiental

2.1.3.

Incorporar criteris d’estalvi i l’eficiència energètica en el planejament urbanístic

2.1.4.

Incorporar criteris d’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’aigua en el planejament
urbanístic

2.1.6.

Elaborar l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) en iniciar la redacció
del futur POUM

2.1.7.

Valorar la protecció normativa sota claus urbanístiques específiques de
determinats àmbits del territori de la Nou

2.2.

Millorar la mobilitat i l’accessibilitat en el context urbà de la Nou

2.2.1.

Realitzar les accions administratives, tècniques i polítiques pertinents per a assolir
la variant de l’avinguda Generalitat

2.2.2.

Adoptar més mesures de pacificació del trànsit de l’avinguda Generalitat

2.2.3.

Executar les mesures de l’estudi de mobilitat (EAMG) que acompanyarà el POUM.
Realitzar un estudi de mobilitat de la situació actual

2.2.4.

Millorar l’accessibilitat i senyalització per al trànsit rodat de vehicles a la zona
d’estacionament dels jardins del Cercat

2.2.5.

Formalitzar un compromís anual de reducció progressiva de les barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda

2.3.
2.3.1.

Augmentar el coneixement del medi i dels seus elements i promoure’n la seva
protecció
Cartografiar informàticament els usos del sòl del terme municipal i establir-ne un

ACCIONS

sistema d’informació geogràfica (SIG)
2.3.2.

Redactar la Carta del Paisatge de la Nou de Gaià

2.3.3.

Realitzar un inventari-catàleg dels camins del terme de la Nou de Gaià

2.3.4.

Realitzar un inventari-catàleg de les construccions de pedra en sec del terme de la
Nou de Gaià

2.3.5.

Sol·licitar un estudi hidrogeològic sobre els aqüífers i les reserves hidrològiques del
municipi de la Nou de Gaia

____________
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02

[continuació]
Creixement moderat, progressiu i limitat

P.A.

2.4.

Protegir i potenciar el patrimoni natural i agrícola de la Nou de Gaià i
fomentar-ne el seu coneixement

2.4.1.

Reforçar el servei existent de secretariat, gestió i informació de la Societat
Cooperativa Agrícola

2.4.2.

Estudiar la viabilitat de construir o habilitar algun punt d’aigua superficial a l’entorn
de la font del Dalmau

2.4.3.

Elaborar un opuscle informatiu d’itineraris de natura i les espècies vegetals i
faunístiques del Baix Gaià

2.4.4.

Redactar l’avantprojecte per a la creació a la Nou de Gaià d’un centre
d’interpretació de la natura i el paisatge del Baix Gaià

2.4.5.

Ubicar un plafó de temàtica ambiental als jardins el Cercat del Castell

2.4.6.

Ubicar un plafó paisatgístic i temàtic sobre la vall del riu Gaià al mirador de la Pleta

2.4.7.

Renovar el pla de gestió cinegètica amb criteris de gestió sostenible de la cacera

P.A.

2.5.

AC.

ACCIONS

L.E.

2.5.1.

____________
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Adoptar mesures per reduir el risc d’incendis forestals a la Nou de Gaià
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Conservació, preservació i difusió dels valors naturals

3.1.
3.1.1.

Realitzar mesures sonomètriques a l’entorn de l’avinguda Generalitat

3.1.2.

Avaluar l’impacte acústic associat al pas de combois de la línia d’alta velocitat

P.A.

3.2.

Fomentar l’estalvi i eficiència energètica i reduir la contaminació lumínica

3.2.1.

Establir un programa anual de millores en l’enllumenat públic i de regularització
d’acord amb la normativa vigent

3.2.2.

Adoptar i aplicar la comptabilitat energètica municipal amb el programa WinCEM

3.2.3.

Realitzar una auditoria energètica dels edificis municipals

3.2.4.

Realitzar activitats d’educació ambiental d’energia al CEIP les Codinetes

3.2.5.

Preparar i publicar d’un article per la revista municipal El Nou Gaià de foment de
l’estalvi i per racionalitzar el consum d’energia

ACCIONS

P.A.

AC.

Objectiu: Millorar la qualitat acústica i de l’aire i promoure i assolir una gestió més sostenible
de l’aigua, de l’energia i dels residus

3.3.

Potenciar l’ús de les energies renovables en l’àmbit públic i privat

3.3.1.

Adoptar i aprovar una ordenança sobre instal·lació de captadors solars per a
l’escalfament de l’aigua en edificis

3.3.2.

Realitzar un estudi per a la instal·lació de captadors solars als equipaments
municipals

3.3.3.

Valorar les possibilitats de la Campanya de Sol a Sol a la Nou de Gaià

P.A.

3.4.

AC.

ACCIONS

P.A.

Augmentar el coneixement del medi atmosfèric de la Nou de Gaià i de
l’impacte de la contaminació atmosfèrica i acústica sobre la població

3.4.1.

Adoptar i aprovar una ordenança sobre estalvi i eficiència en l'ús de l'aigua

3.4.2.

Preparar i publicar un article de foment de l’estalvi d’aigua per la revista municipal

ACCIONS

P.A.

3.5.

Introduir i adoptar criteris de gestió sostenible de l’aigua que promoguin
l’estalvi, l’eficiència i la reutilització

Millorar el servei municipal d’abastament i gestió de l’aigua de boca i de les
aigües residuals

3.5.1.

Elaborar un pla o programa anual de millora de les instal·lacions municipals de
subministrament d’aigua

3.5.2.

Realitzar prospeccions per trobar nous pous per abastament d’aigua

3.5.3.

Intensificar els contactes i tràmits per agilitzar l’inici i execució de les obres de
l’EDAR

____________
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L.E.

03

[continuació]: conservació, preservació i difusió dels valors naturals

P.A.

3.6.

Incrementar les quantitats percentuals de residus recuperables i

ACCIONS

valoritzables i millorar la gestió dels residus
3.6.1.

Realitzar campanyes per a incrementar i millorar la recollida selectiva dels residus
municipals

3.6.2.

Preparar i publicar un article per la revista municipal El Nou Gaià sobre les noves
àrees de contenidors soterrats i de foment de la recollida selectiva de residus

3.6.3.

Realitzar activitats d’educació ambiental de residus al CEIP les Codinetes

3.6.4.

Potenciar accions de regulació municipal de les activitats generadores de residus
de la construcció

3.6.5.

Establir un pla o programa anual de millora del servei de recollida selectiva de
residus municipals

3.6.6.

Promoure la valoració i ús del servei de deixalleria mòbil

____________
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La Nou de Gaià: una ciutadania satisfeta amb els serveis i amb
la gestió municipal, eficient i sostenible

Objectiu: Millorar els recursos i serveis al ciutadà/ciutadana de La Nou de Gaià, millorar la
gestió ambiental municipal
4.1.

P.A.

Millorar els serveis culturals i educatius del municipi

4.1.1.

Estudiar fórmules de gestió, tutela i manteniment dels futurs espais, serveis i
equipaments del Castell

4.1.2.

Concretar la ubicació dels terrenys per a la construcció de la nova escola

AC.

P.A.

4.2.

Millorar els serveis socials del municipi
Sol·licitar al Consell Comarcal un augment de la dedicació de personal tècnic de
l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària (EBASP)

4.2.2.

Realitzar un estudi sobre les necessitats en atenció social primària i impuls d’un pla
d’acció específic

4.2.3

Realitzar les gestions necessàries per la creació d’un centre de dia per la gent gran
del municipi

P.A.

4.3.

Millorar els serveis mèdics i sanitaris del municipi
Millorar el servei d’atenció mèdica primària

4.3.2.

Col·laborar amb la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla per la coorganització de
projectes comunitaris i les possibilitats de millora de les llistes d’espera per les
visites de metges especialistes

ACCIONS

ACCIONS

4.2.1.

4.3.1.

P.A.

4.4.

Estudiar i impulsar accions per millorar el nombre d’activitats lúdico-esportives i els
espais on realitzar-les

4.4.2.

Estudiar la senyalització d'itineraris de BTT de les rutes ecoturístiques de la Nou

P.A.

4.5.

Millorar el transport públic
Potenciar el transport públic

AC

4.4.1.

4.5.1.

P.A.

4.6.

AC

ACCION
S

Millorar els serveis esportius, lúdics i recreatius del municipi

4.6.1.

Promoure la convivència des de la interculturalitat
Impulsar el programa integral d’acollida a la Nou de Gaià

I.1.1.
.
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04

[continuació]: una ciutadania satisfeta amb els serveis i amb la gestió
municipal, eficient i sostenible

P.A.

4.7.

Millorar la informació a la població i promoure la informació de la Nou en els
mitjans de comunicació locals i regionals
Valorar l’opció de disposar d’algun nouenc/a que participi a Ràdio Altafulla

4.7.2.

Canviar l’epígraf de la revista municipal cap a una revista sociocultural i ambiental

4.7.3.

Estudiar i valorar la possibilitat de major freqüència de la revista municipal

4.7.4.

Dotar el Centre d’Estudis d’Altafulla d’informació de la Nou de Gaià

P.A.

4.8.

Avaluar la satisfacció ciutadana dels nouencs i nouenques

4.8.1.

P.A.

4.9.
4.9.1.

Adoptar una política de compres responsable i sostenible per part de l'Ajuntament

P.A.

4.10.

Incrementar els recursos financers del municipi i millorar la gestió
pressupostària municipal

AC.

AC.

4.7.1.

AC

ACCIONS

L.E.

AC.

P.A.

AC.

P.A.

Realitzar una enquesta de satisfacció ciutadana de la Nou de Gaià
Implantar una política de compra i contractació sostenibles a l’Ajuntament

4.10.1.

Realitzar una campanya de recompte de residents no censats i una campanya
paral·lela de promoció de l’empadronament

4.10.2.

Emprar un programa informàtic de gestió del pressupost per àrees municipals

4.11.

Adoptar una política municipal ambiental transversal a totes les àrees de
govern de l’Ajuntament

4.11.1.

Adoptar les accions necessàries per a impulsar i dinamitzar l’A21

4.11.2.

Constituir el Consell Social i de Sostenibilitat de la Nou de Gaià

4.11.3.

Adoptar un pla d'ambientalització dels edificis i equipaments municipals

4.12.

Potenciar el coneixement local i fomentar la participació de polítics locals en
els processos participatius i de debat territorial i ambiental del Baix Gaià

4.12.1.

Organitzar una trobada entre regidors de medi ambient de la Nou, d’Altafulla i
Torredembarra per a valorar les possibilitats d’impulsar accions comunes

4.12.2.

Fer el seguiment del procés de debat i reflexió de les Taules-forum de persones i
entitats per la conservació de la Conca del riu Gaià, el litoral associat i la seva mar
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La Nou de Gaià:
Una economia local diversa, dinàmica i respectuosa amb el medi

Objectiu: Potenciar i diversificar l’economia, fomentar l’ocupació local i reduir la incidència
ambiental negativa derivada de les activitats i dels riscos naturals i tecnològics
5.1.

P.A.

5.2.

Estudiar i implementar mesures per a estimular l’activitat comercial, empresarial i
de serveis
Fomentar l’ocupació local des de l’administració municipal

5.2.1.

P.A.

5.3.
5.3.1.

Sol·licitar assistència tècnica al SAM per a avaluar i regularitzar la situació
administrativa de les activitats i realitzar un cens d’activitats

5.3.2.

Aprovar una normativa específica de restricció, limitació i/o regulació d’activitats en
el sòl no urbanitzable

P.A.

5.4.

ACCIONS

AC.

5.1.1.

Potenciar el teixit comercial i empresarial de La Nou de Gaià

ACCIONS

AC.

P.A.

Sol·licitar la figura d’un AODL supramunicipal especialitzat en dinamització
econòmica i foment de l’ocupació
Aconseguir un major control administratiu de la incidència ambiental de les
activitats

Potenciar el turisme en el context municipal i de sinèrgia en el context
territorial del Baix Gaià

5.4.1.

Inserir les rutes de senders que passin per la Nou a webs d’interès

5.4.2.

Estudiar i aprovar un paquet de mesures anuals del treball “Estratègies per a la
dinamització del turisme als municipis del Baix Gaià”

5.4.3.

Nomenar un/a representant polític de l’equip de govern de la Nou vinculat a la
marca turística “Costa Daurada”

5.4.4.

Condicionar les instal·lacions del Castell del Baró de les IV Torres per a visites

5.4.5.

Promoure alguna ruta supramunicipal específica vinculada a elements patrimonials

5.4.6.

Instal·lar senyalització informativa de l’àrea de lleure del Camí de la Font a
l’entrada del poble

En total, doncs, el Pla d’Acció de l’Agenda 21 Local de la Nou de Gaià comporta 5 línies
estratègiques, amb 32 programes d’actuació i 95 accions.
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5. El document de participació ciutadana
En aquest document s’exposa el plantejament de la comunicació i la participació ciutadana en el
procés de l’Agenda 21 Local de la Nou de Gaià. En un primer apartat es defineixen els objectius
que ha perseguit i persegueix el Pla de Comunicació i Participació de l’Agenda 21 Local de La Nou
de Gaià. En base a aquests objectius s’exposa el plantejament metodològic que s’ha seguit amb
una explicació de cada una de les eines de comunicació i participació utilitzades. També trobareu
en aquest document la justificació de la utilització de cada una d’aquestes eines en funció de la
conjuntura socio-política, del plantejament procedimental per a la seva aplicació així com una
explicació dels resultats obtinguts, assistència i de com aquests han estat integrats en el procés
general.
Cal comentar que el procés s’ha iniciat amb el lideratge de Xavi Vila, regidor de medi ambient, de
promoció econòmica i turisme de l’Ajuntament de la Nou de Gaià de 2003 a 2007 i que ha acabat
amb el lideratge, per part de l’Ajuntament de la Nou de Gaià, d’en Jordi Cañellas, actual alcalde del
municipi.
La comunicació i la participació s’ha realitzat per fases, per començar s’han plantejat diverses
accions per comunicar i informar als nouencs i nouenques del procés de l’Agenda 21:
a) Disseny del logotip de l’Agenda 21
b) Targeta comunicativa del procés
c) Comunicació a tècnics i polítics. 8 de setembre de 2006.
d) Edició d’una nota de premsa
e) Presentació de l’Agenda 21. 16 de setembre de 2006.
f)

Adreça de correu electrònic i butlleta d’opinió

g) Taller de Visions de Futur. 22 de setembre de 2006.
Després de la realització d’aquestes accions es detecta una baixa assistència i participació i se
n’apunten les causes:
manca de costum de participació en processos novedosos i amb una visió per part de
la població de cert nivell tècnic
desconeixement del procés i manca de reconeixement de la marca “Agenda 21...”
S’apunta de cara a fomentar una major participació en les accions futures:
Trucar telefònicament i personalment als interessats/interessades en el procés un parell
de dies abans de la realització dels futurs tallers de participació.
____________
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Penjar a les cartelleres on es publiquen els bans municipals (Casal, Ajuntament, carrer,
consultori mèdic) l’informe resum dels resultats del 1er Taller de Visions de Futur.
Penjar pòsters d’informació dels tallers o jornades als bans municipals.
Incidir en les entrevistes que es realitzin amb les entitats en les accions per a fomentar
la participació i detectar els millors canals de comunicació.
Treballar l’AMPA i l’escola com a canal de difusió.
En la següent fase, la d’elaboració de la diagnosi es tenen en compte les mesures proposades per
incrementar la participació i es porten a terme les següents actuacions:
a) Retorn de les conclusions del Taller de Visions de Futur, distribució casa per casa.
b) Tallers d’educació ambiental en el marc del Parc de Nadal. 4 de gener de 2007.
c) Edició de butlletes d’informació i cartells.
d) Taller de Diagnosi Ambiental. 19 de febrer de 2007.
e) Exposició de la diagnosi.
Tot i l’esforç realitzat per incrementar la participació en el procés, el taller de diagnosi ambiental es
suspèn per falta de participants.
El tancament del procés s’inicia el novembre de 2007 i es realitzen dues sessions més durant el
primer semestre del 2008. En la primera sessió es lliura la documentació i les dues sessions
posteriors es recullen les propostes d’accions i de línies estratègiques per l’Agenda 21 de la Nou
de Gaià.
a) Sessió de presentació i lliurament de la documentació. 30 de novembre de 2007.
b) Taller de propostes pel PALS. 14 de desembre de 2007.
c) Taller de definició de línies estratègiques. 16 de maig de 2008.
En la documentació final de l’Agenda 21 s’hi ha inclòs els suggeriments dels nouencs i nouenques
expressats en les diverses sessions de participació. S’ha de comentar que ha estat un procés
atípic, que s’ha aturat en el temps i on es poden reconèixer dos períodes diferents. En un primer
moment s’ha intentat implicar a tots els vilatans i vilatanes, en el segon període s’ha convocat a un
grup reduït que ha estat qui ha opinat i proposat accions pel seu poble. De cara al plantejament de
noves accions de participació al municipi, es necessari una reflexió profunda de quin model es vol
utilitzar, pensant els pros i els contres, utilitzant aquest procés participatiu de l’Agenda 21 com a
referent.
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Tot seguit s’enumeren els aspectes del procés de participació que es consideren positius i els
negatius:
Aspectes positius:
-

L’actitud i predisposició dels participants a les sessions de treball

-

L’espai on s’han realitzat les sessions de treball

-

Les conclusions que s’ha arribat després de cada taller

Aspectes negatius:
-

Baixa participació en alguns moments del procés

-

Poca capacitat de mobilització per part dels responsables del procés: Ajuntament i equip
tècnic de Limonium

També es vol comentar, com ja s’ha fet anteriorment, que tot i que no fem una valoració totalment
positiva del procés, les persones que han participat en les últimes sessions de participació del pla
d’acció han mostrat el seu interès en continuar participant i han suggerit el fet de poder obrir la
participació a altres nouencs i nouenques. Així doncs, animem als responsables polítics del
municipi de la Nou de Gaià a continuar el procés de comunicació i participació iniciat en aquesta
Agenda 21 com a instrument de mobilització ciutadana per aconseguir una major implicació dels
nouencs i nouenques en tot allò que afecta i té a veure amb el seu municipi.
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6. La proposta organitzativa
Aquest document recull la proposta organitzativa de seguiment per a l’Agenda 21 local de La Nou
de Gaià i fonamentada en la figura del Consell de Medi Ambient.
En aquest document es presenta una proposta de gestió i dinamització de l’Agenda 21 Local de La
Nou de Gaià, com a continuació necessària de la fase documental de l’Agenda 21 local realitzat
des de l’estiu de 2006 i fins a l’estiu de 2008, amb el suport de la Diputació de Tarragona. Es tracta
d’un document que ha de ser entès i estudiat en el context de la documentació que es presenta en
la fase documental, especialment del Pla d’Acció i de la documentació sobre participació, i de la
figura del Consell Social i de Sostenibilitat de La Nou de Gaià (CSS).
Actualment, un dels punts més fluixos i alhora més dificultosos en l’èxit de les Agendes 21 Locals
és precisament la implementació de sistemes de participació ciutadana que permetin la continuació
del procés més enllà de la finalització de la contracta amb la consultoria, empresa o grup de
persones que han elaborat els diversos documents tècnics – auditoria, diagnosi, pla d’acció i
d’altres– i que han implementat diverses eines de participació encaminades a millorar l’elaboració
dels documents anteriors.
La proposta de dinamització hauria d’adaptar-se a:
(1) La inexistència de recursos tècnics a l’Ajuntament de La Nou de Gaià especialitzats en
Agenda 21 Local, però sí a l’existència de personal a l'Ajuntament amb un perfil tècnic
interessant i un coneixement de primera mà de l’Agenda 21 Local.
(2) La possibilitat d’un canvi futur d’escenari polític.
(3) La insuficiència de recursos econòmics propis específics de l’Ajuntament.
(4) La figura del Consell Social i de Sostenibilitat de La Nou de Gaià (CSS) com a principal
eina dinamitzadora del procés d’Agenda 21 local i de la implementació del Pla d’Acció
Local per la Sostenibilitat.

(5) La conveniència que hi hagi alguna figura política (com a mínim la figura del regidor/a de
medi ambient però també de l'alcalde/ssa) especialment il·lusionada amb el projecte i
involucrada en el mateix.
Així, la proposta dissenyada es basa en el funcionament del Consell Social i de Sostenibilitat de La
Nou de Gaià. Aquest Consell podria estar format per representants de les entitats del municipi i a
més a més, també hi podrien formar part aquelles persones que sense formar estar integrades a
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cap associació estiguessin interessades a participar en el procés de planificació i decisió de
diverses politiques municipals. S’hauria de formalitzar i aprovar un reglament d’aquest CSS per a
fixar-ne i regular-ne el seu funcionament – per exemple el reglament de funcionament.
El Consell de Sostenibilitat, a nivell general, hauria de tenir com a objectiu principal el de promoure
la participació ciutadana en aquelles qüestions referides al medi ambient i sostenibilitat de la Nou
de Gaià, i en concret, pel que fa a aquelles competències i funcions que tinguin una relació directa
o indirecta amb la millora i potenciació de la sensibilitat ambiental. Com a òrgans de representació
del CSS es podrien establir les figures del president i del Consell plenari. Al Consell Plenari hi
estarien representats personal municipal un representant de cada associació amb interès a
participar-hi i altres persones significatives en el context socio-ambiental del municipi a proposta de
la Regidoria de Medi Ambient
Com a funcions específiques dels Consell Social i de Sostenibilitat de la Nou de Gaià en el context
del seguiment i dinamització de l’Agenda 21 Local de la Nou de Gaià cal apuntar les següents:
Recollir i difondre informació ambiental del municipi i informació referida a qüestions globals en
les quals hi té incidencia l’activitat del poble, i referida al procés d’Agenda 21 local
Realitzar una difusió continuada i regular de la informació associada al procés d’Agenda 21
local de La Nou de Gaià, per exemple mitjançant el manteniment d’un apartat específic a la
revista d'informació municipal el Nouenc.
Sistematitzar la informació dels indicadors de l’Agenda 21 local i impulsar-ne la seva aplicació
en base la proposta de Sistema d’Indicadors.
Publicar i donar difusió als principals resultats del sistema d’indicadors.
Impulsar la realització de les accions establertes en el Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat.
Garantir i potenciar la participació de la població i els agents socio-econòmics en el procés de
redefinició d’objectius, accions i indicadors.
Realitzar un seguiment dels avenços de les eines i metodologies d’Agenda 21 a diverses
escales territorials: provincial, autonòmica i europea.
Proposar estratègies i accions per dinamitzar el procés d’AG21 en quant a la realizació
d’accions, seguiment i reajust del procés.
Prioritzar les accions a realitzar i recomanar-les al Ple del Consell perquè siguin aprovades i
implementades.
Fer l’avaluació del document del Sistema d’Indicadors i consensuar amb els agents implicats
les estratègies de mesura i sistematització dels indicadors.
Planificar i impulsar treballs de reflexió que es puguin encomanar a grups de treball sectorials o
específics.
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Organitzar les sessions obertes de Fórum Ambiental a realitzar una vegada l’any.
Per a realitzar o donar suport a algunes d’aquestes funcions es pot preveure un servei tècnic
extern de suport o d’assessorament.
Com es pot observar, també es recomana la realització d’un Fòrum anual encaminat a donar
comptes i recollir la percepció de la ciutadania.
El cost estimat del servei és de 23.350 euros anuals, pels quals es podria obtenir finançament tant
per part de les “Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a la realització
d’actuacions de participació ciutadana en programes de sostenibilitat” de la Diputació de Tarragona
com les Bases generals que han de regir les subvencions als ens locals per promoure la
participació ciutadana per part del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.
És evident, però, que l’ajuntament de la Nou de Gaià és petit i amb recursos limitats. Caldrà, doncs,
que valori amb cura – una vegada passat un període de reflexió després de “pair” els resultats de
l’Agenda 21 – la conveniència d’implantar una metodologia de seguiment, a mesura també que els
ciutadans ho demandin, i que podria ser útil pel futur procés de POUM.
7. El document d’indicadors de sostenibilitat
Els indicadors són eines numèriques que permeten avaluar l’evolució sòcioambiental del municipi i
l’assoliment dels objectius de les diferents accions del Pla d’Acció. Han de ser relativament fàcils
de calcular en base a fonts d’informació existents o senzilles de generar, però tenir a l’hora una
important càrrega de contingut que relacioni múltiples factors i criteris de l’evolució municipal. El
seu càlcul periòdic permetrà valorar si el municipi es dirigeix cap a la sostenibilitat o se n’allunya.
També han de permetre comparar la situació de la Nou de Gaià amb la d’altres municipis.
Val a dir que al Pla d’Acció es proposa una sèrie d’indicadors per cada acció; aquests serien
indicadors concrets opcionals que avaluen el resultat de les accions concretes, mentre que els
indicadors proposats al document d’indicadors són genèrics i amplis, relatius a la situació global del
municipi. Per tant, els indicadors de les accions complementen i concreten els resultats dels
indicadors generals.
Tenim un total de 30 indicadors que es reparteixen de la següent forma: 4 relatius als usos del
sòl/planejament/urbanisme/medi natural, 6 de caire demogràfic/social, 3 de l'àmbit de l’economia, 4
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relatius a la gestió de l'aigua, 3 sobre la gestió dels residus, 3 relatius a la gestió de l'energia, 2 de
l’àmbit de risc ambiental/activitats, 1 de l’àmbit de la mobilitat, 1 de percepció de la qualitat de vida i
3 relatius a l’organització i gestió municipal. A continuació es presenta una taula amb els indicadors
de cada àmbit i tot seguit es comenten les seves característiques
Aquests indicadors sorgeixen tant d’aquells proposats per la Unió Europea, com els proposats per
la Diputació de Tarragona en els seus plecs de contractació de l’Agenda 21 Local, com també dels
elaborats en base a la realitat concreta del municipi de la Nou de Gaià a partir de l’experiència de
l’equip consultor.

Els indicadors s’ordenen, segons els àmbits, de la següent manera:
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Taula. Proposta d’indicadors ordenats per àmbits
Àmbit

Indicadors considerats

Usos del sòl, planejament,

Tipus de sòl

urbanisme i medi natural

Ocupació d'habitatges
Superfície protegida o d'interès
natural/paisatgístic/ecològic/agrícola
Evolució del sòl agrícola

Demografia i societat

Població censada
Matriculacions al CEIP les Codinetes
Índex d’envelliment
Representació d’entitats associatives
Relació entre les entitats cíviques i l’ajuntament
Percentatge de la població immigrant estrangera

Ocupació laboral

Nivell d’ocupació sectorial laboral
Nombre d’empreses i professionals ubicades al municipi
Aprofitament econòmic del potencial turístic del municipi

Gestió de l'aigua

Estat de l'aigua subterrània
Qualitat de l'aigua subministrada a la població
Consum d'aigua per sectors
Depuració d’aigües residuals urbanes

Gestió dels residus

Producció de residus municipals
Recollida selectiva de residus municipals
Aportacions a deixalleria

Gestió de l'energia

Consum energètic domèstic
Consum elèctric dels serveis i edificis municipals
Producció local d'energies renovables

Risc ambiental i activitats

Repercussió dels incendis
Regularització de les activitats en base la Llei 3/98

Mobilitat

Nivell de motorització

Percepció de la qualitat de

Nivell de satisfacció ciutadana

vida
Organització
municipal

i

gestió

Despesa municipal en medi ambient
Despesa municipal en cooperació al desenvolupament
Rati d’autonomia financera
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Per cada indicador, el Document planteja la seva definició, el seu objectiu, el sistema de càlcul,
mesures i periodicitat, i la font d’obtenció de dades
8. El document sobre sòl no urbanitzable
Aquest document desenvolupa, d’una manera sintètica, els criteris de justificació que des del punt
de vista de l’ordenació i la regulació de les àrees del terme municipal de La Nou de Gaià des de
l’equip redactor de l’Agenda 21 local de La Nou de Gaià s’ha cregut que han de ser considerats per
a la catalogació de sòl no urbanitzable (SNU) d’acord amb la revisió del planejament del municipi i
l’elaboració del seu nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal prevista per aquesta legislatura.
Precisament aquesta darrera circumstància –la revisió del planejament municipal- constitueix una
oportunitat molt destacada per a donar efectivitat a aquesta sèrie de criteris que han de permetre al
municipi justificar la seva proposta de SNU en el context d’un desenvolupament sostenible. Els
criteris que es presenten en aquest document també han de servir per a reflexionar sobre el
tractament del sòl urbanitzable per part del planejament derivat.
Els objectius del document de criteris per a la catalogació del sòl no urbanitzable són els següents:
-

Obtenir una visió clara i entenedora de les àrees del terme municipal que poden considerar-se
com a sòls no urbanitzables.

-

Descriure sintèticament aquests espais a nivell de justificació de la proposta de declaració com
a SNU.

-

Classificar aquests espais sota els següents 7 criteris bàsics de justificació de SNU: sòls amb
valor ambiental, valor agrari, valor paisatgístic, de risc, de protecció del patrimoni històricarqueològic-artístic o etnològic, no aptes pel desenvolupament per la seva inaccessibilitat i
finalment la necessitat de la conservació de la identitat territorial dels municipis.

-

Estudiar l’adequació dels espais del SNU a les diferents restriccions sobre urbanització
establerts per la legislació sectorial diversa.

-

Contribuir a la definició del SNU que incorpori el futur POUM La Nou de Gaià 2020.

Els criteris per a la catalogació del sòl no urbanitzable de La Nou de Gaià es fonamenten en les
següents categories de sòl i àmbits:
sòls amb valor ambiental
sòls amb valor agrari
sòls amb valor paisatgístic
àmbits de risc
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sòls no aptes pel desenvolupament urbanístic per la seva inaccessibilitat
àmbits conservació de la identitat municipal
Les actuals NNSS de la Nou de Gaià ja realitzaven una interessant aproximació al tractament del
sòl no urbanitzable del municipi tant amb les categories de sòl (31, 32 i 33) com amb la normativa
associada. El Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona diferencia dos tipus de sòl de protecció
territorial, un destinat a la part agrícola del terme i un altre a la part forestal. Això, en certa manera,
“blinda” les futures consideracions de SNU en l’elaboració del futur POUM, i facilita enormement la
tasca als planificadors.
Tot i així, es creu important que el POUM realitzi una curosa determinació normativa del tractament
i els usos permesos del sòl no urbanitzable del municipi, tant per assegurar la continuïtat i gestió
ambientalment correcta de les masses forestals del nord-est, com de l’ampli interessantíssim
mosaic agrícola del municipi, basat en els conreus tradicionals llenyosos mediterranis – entre els
quals el garrofer, i la cultura de la pedra seca associada – és l’emblema, així com per garantir una
defensa paisatgística adequada del turó de la Nou.
9. L’annex fotogràfic
L’annex fotogràfic recull una sèrie de 62 imatges representatives dels grans temes tractats dins
l’Agenda 21 Local, que ajuden a realitzar-se una configuració ràpida i visual de les realitats del
terme municipal.
10. La cartografia
Tot i que gran part de la informació cartogràfica ha estat inclosa com a figura en els apartats
respectius de la memòria descriptiva, s’ha incorporat a la documentació de l’Agenda 21 Local un
apartat de cartografia que recull la informació bàsica descriptiva i propositiva de l’Agenda 21 Local.
Donades les petites dimensions del terme, el format A-3 ha estat suficient per plasmar aquesta
informació.
El llistat de plànols corresponent és el següent:
Plànol nº1. Situació del municipi
Plànol nº2. Hidrogeologia del municipi de la Nou de Gaià
Plànol nº3. Vies de comunicació
Plànol nº4. Cultius i aprofitament
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Plànol nº5. Normes Subsidiàries vigents
Plànol nº6. Activitats econòmiques, infraestructures de tractament de residus i aigües
Plànol nº7. Patrimoni històric, artístic i turístic
Plànol nº8. Mapa de risc d’incendi forestal
Plànol nº9. Mapa d’espais d’especial valor ecològic
Plànol nº10. Equipaments de la Nou de Gaià
Plànol nº11.1 Pla d’acció: ubicació i identificació de les accions (centre de la vila)
Plànol nº11.2. Pla d’acció: ubicació identificació de les accions (sòl rural)
Plànol nº12. Proposta de sòl no urbanitzable.
11. Actes de reunions
En aquest document es recullen les actes de les diverses reunions de seguiment realitzades durant
el procés d’Agenda 21 Local, reunions en les quals participaren els responsables de l’ajuntament
de la Nou de Gaià, els serveis tècnics de medi ambient de la Diputació de Tarragona i els
responsables de l’equip tècnic de Limonium, encarregat de la redacció de la fase documental de
l’Agenda 21 Local.
La Nou de Gaià, juliol de 2008

Sergi Nogués Mont
Director Agenda 21 de la Nou de Gaià en representació de l’Equip Tècnic
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