
Ciutat verda, medi ambient i sostenibilitat
núm. Entradaaportació votació color àmbit  tema

1 Malbaratament aigua: Cal canviar Rosa sostenibilitataigua
2 Prohibir o dificultar el quilometratge d'aliments i mercaderies Groc sostenibilitatalimentació
3 Sistemes alimentaris escolars  (i altres) de proximitat, lligats a la pagesia local , en mans de la comunitat escsostenibilitatalimentació

4 l Rosa sostenibilitatemissions
5 Auditories emissions energies l Verd sostenibilitatemissions
6 Publicar emissions CO2 (Acord voluntari de transparència) Groc sostenibilitatemissions
7 Registre públic emissions particulars CO2 + Auditoria ETSAV Groc sostenibilitatemissions
8 Canviar calderes escolars (i casals) Groc sostenibilitatemissions

9 Rosa sostenibilitatemissions
10 Crear comercialitzadora d'energia, més econòmica i més verda lll Rosa sostenibilitatenergia
11 Edificis municipals i equipaments  sostenibles: Plaques solars, i altres lll Verd sostenibilitatenergia
12 "GRID" Autoconsum barris dispersos l Groc sostenibilitatenergia
13 Promoure més energia solar als habitatges i empreses l Groc sostenibilitatenergia
14 Aïllar els edificis l Rosa sostenibilitatenergia
15 Model energètic eficient Groc sostenibilitatenergia
16 Empresa municipal d'energia? Estudi de viabilitat Groc sostenibilitatenergia
17 Gestió més democràtica de la llum, aigua i gas (municipalització, o gairebé) Groc sostenibilitatenergia
18 Tots els equipaments municipals amb balanç energètic 0 Groc sostenibilitatenergia
19 Qüestionar el model elèctric Rosa sostenibilitatenergia
20 Foment d'energies renovables en les edificacions existents i noves  (subvencions, IBI als privatsRosa sostenibilitatenergia
21 Sant Cugat, residu zero lll Rosa sostenibilitatgeneral
22 Explicar impacte(llei)  Canvi Climàtic ll Groc sostenibilitatgeneral
23 Estem en temps de decreixement. L'economia ha de disminuir (sinó estarem en ll Rosa sostenibilitatgeneral
24 Ciutat amb energia pròpia de proximitat l Rosa sostenibilitatgeneral
25 Necessitem un model alimentari propi  (per quan arribi el decret de menjadors, lesl Rosa sostenibilitatgeneral
26 Futurs creixements urbanístics autosuficient Groc sostenibilitatgeneral
27 Sostenibilitat transversal Rosa sostenibilitatgeneral
28 Ciutat neta (sense contaminació) Rosa sostenibilitatgeneral
29 Ciutat verda en contacte amb la natura Rosa sostenibilitatgeneral

CO2  Transició energètica. Emergència

Any 2030: Disminució 50% CO2, i objectiu 0% CO2 . 



30 Cal: 1- Prohibir o dificultar allò que fa mal/ 2- fomentar allò que va be Rosa sostenibilitatgeneral
31 Sant Cugat Smart City: Smart polítics, Smart Accions, Smart civisme Rosa sostenibilitatgeneral
32 Potenciar horts urbans Groc serveis altres
33 Promoure l'economia circular: promoure la reutilització i els circuits de reparació de productesGroc serveis altres
34 Educació ambiental a les escoles l Verd serveis info
35 Oficina de sostenibilitat Groc serveis info
36 Protecció de l'entorn:  Potenciar accions d'ús responsable Groc serveis info
37 Foment cultura reciclatge Groc serveis info
38 Formació i divulgació a les 80 empreses de jardineria Groc serveis info
39 Fer una campanya a les escoles d'educació: ambiental i de reciclatge Rosa serveis info
40 Aprofundir i consolidar, aportant més recursos, , l'educació i la formació a les escoles Verd serveis info
41 Protocols per millorar tema residus i consum, per a entitats i festes Groc serveis protocol
42 Recollida brossa zona forestal Groc residus general
43 Obligatorietat prevenció de residus, a nivell municipal i supramunicipal (estatal). ll Groc residus model
44 Models alternatius de recollida escombraries a barris amb alta presència de sengll Groc residus model
45 Gestió de residus l Rosa residus model
46 Incineració zero l Rosa residus model
47 Impulsar Llei catalana de prevenció de residus l Rosa residus model
48 Canviar model de contenidor groc: repensar el model l Rosa residus model
49 Més reducció de residus (campanyes + mesures, etc), per a particulars, comerços i empreses Groc residus model
50 Recollida de residus: Model millor, i més conscienciació Groc residus model
51 Recollida comercial maximitzada o porta per porta Groc residus model
52 Recollida escombraries porta a porta Groc residus model
53 Model recollida de brossa Groc residus model
54 Protecció als contenidors contra els senglars Groc residus model
55 Recollida domèstica maximitzada Groc residus model
56 Clàusules contractació "netes": Camions, camió escombra… Rosa residus model
57 Implantació del principi de responsabilitat ampliada del productor Rosa residus model
58 Gestió de residus: Punts verds als barris, recollida d'olis per punts recollida de fluorescents Verd residus model
59 Maximitzar el compostatge Verd residus model
60 Compra de terrenys per projectes productius alimentaris locals llll Verd natura Agricola
61 Recuperar zones agrícoles l Verd natura Agricola



62 Infraestructures agrícoles: Obrador comunitari ecològic, preu agrícola de l'aigua… Verd natura Agricola
63 Tenir cura de l'arbrat i el seu entorn Rosa natura general
64 Manteniment bosc i zona forestal Verd natura general
65 Protecció arbres Verd natura general
66 Regulació visitants Collserola (Floresta) Verd natura general
67 Potenciar Parc Collserola, Vullpalleres i Torre Negre: Publicitar us a peu i en bici l Groc natura parcs
68 Aprofitament parc de Collserola; Apertura al parc l Verd natura parcs
69 Augmentar zones verdes Volpalleres l Verd natura parcs
70 Jardins i parcs sostenibles de veritat Groc natura parcs
71 Poda dels arbres; crec que no es fa bé del tot Groc natura parcs
72 Centre interpretació P.R. Torre Negra Groc natura parcs
73 Jardins i rotondes, amb especies mediterrànies sostenibles Groc natura parcs
74 Protecció del parc natural e la Torre Negra i espais naturals Verd natura parcs
75 Parc elèctric vehicles municipals Groc mobilitats sostenible
76 Xarxa bicis elèctriques Verd mobilitat bici
77 Peatonalitzar rambla del celler ll Groc mobilitat general
78 Mobilitat sostenible amb l'entorn, el barri, el comerç i coherent amb el model de ciutat que esGroc mobilitat general
79 Mobilitat sostenible Rosa mobilitat general
80 Mobilitat elèctrica Rosa mobilitat general
81 Potenciar els pàrquings dissuassoris amb bus llançadora (Can Magí, Can Matas) Groc mobilitat parking
82 Central de biomassa (municipal) Groc Gestió general
83 Revisar les zones industrials: Vessaments i contaminació Verd Gestió general
84 45 punts de vessament de desguassos dels túnels -->Abertis Groc Gestió sanejament
85 Torrents: Adequació i millora clavegueram i sanejament Gestió sanejament
86 Manteniment i protecció rieres i torrents, i estany dels alous Gestió sanejament
87 A l'administració ningú treballa per simplificar els procediments. Això afecta a la qualitat educ Groc diversos general
88 Manteniment cablejat La Floresta Groc diversos Manteniment
89 Amfiteatre pot ocasionar molèsties amb veïns (i controlar els projectes municipals) Groc contaminacioacustica
90 Soroll FGC Groc contaminacioacustica
91 Contaminació lumínica /sonora /aigua Rosa contaminaciogeneral
92 Ciutat amiga dels animals ll Rosa animals
93 Esterilització i control de les colònies de gats l Verd animals



94 Refugi d'animals Groc animals
95 Control de porcs senglars Verd animals
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