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1. INTRODUCCIÓ

Aquest document ha estat dissenyat per servir com a document de discussió per a la

realització de la diagnosi durant la realització dels fòrums de participació programats

per el mes de març d’enguany i posteriorment s’ha completat amb les aportacions

fetes durant els mateixos fòrums.

El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, (PALS), de Vilafant es desenvolupa en tres

fases:

I. MEMÒRIA
En la memòria es descriuen amb detall :

 Aspectes ambientals (residus, energia, aigües, contaminació atmosfèrica,
soroll, urbanisme, sistemes naturals, etc.),

 Aspectes econòmics (zona de dependència del municipi, comerç i serveis,
indústria, agricultura i ramaderia i treball),

 Aspectes socials (habitatge, salut, educació, cultura, sensibilització
ambiental, participació ciutadana, identitat, etc.)

II. DIAGNOSI
A partir de les dades recollides en la memòria i mitjançant un procés de

participació ciutadana que ha culminat en fòrums de participació ciutadana,

s’assenyalen i prioritzen els aspectes positius i els més problemàtics de

Vilafant. S’ha obtingut així, per a cada un dels aspectes de la memòria , un

conjunt de punts forts i punts febles de la nostra vila claus per a decidir i

prioritzar el que s’ha de fer en un futur proper.

III. PLA D’ACCIÓ LOCAL
A partir de la diagnosi i mitjançant un procés participatiu similar, s’han

determinat i prioritzat els projectes a realitzar en el futur proper que permetran

millorar la qualitat de vida dels ciutadans sense perdre de vista l’objectiu de la

sostenibilitat.
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La diagnosi constitueix la segona etapa de la realització del PALS.

En aquest document s’assenyalen, per una banda, alguns dels punts forts-oportunitats

i febles-amenaces del municipi més generals.

A continuació s’exposen algunes idees per a facilitar la reflexió sobre la diagnosi del

municipi:

 Quan s’analitzen els diferents aspectes, siguin ambientals, socials o econòmics, és
difícil en ocasions, identificar quines són les actituds més sostenibles.

 El consum racional d’un determinat recurs i la tendència a la disminució del seu
consum seran actituds més sostenibles que el seu malbaratament però hi han
altres consideracions a tenir en compta.

 Per un costat, Vilafant serà més sostenible respecte a un determinat recurs quan
més ciutadans tinguin accés a ell. Així, és una actitud poc sostenible la de
malgastar l’aigua, però també és insostenible no poder gaudir d’ella.

 Per un altre costat, seran més sostenibles les situacions de major diversitat, sigui
biològica, cultural o econòmica, així, Vilafant amb empreses de diferents sectors
serà més sostenible que amb un monocultiu econòmic.

 És important també analitzar el consum d’un determinat recurs tenint en compte la
situació d’avui i la situació futura, de forma que l’evolució previsible de Vilafant
sigui compatible amb la disponibilitat futura del recurs. Les infrastructures de
subministrament d’aigua seran suficients per a proveir la demanda del Vilafant de
demà?
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2. DIAGNOSI. ASPECTES GENERALS

PPuunnttss  ffoorrttss--  OOppoorrttuunniittaattss

 Proximitat de Figueres
La proximitat de Figueres permet trobar molt a prop de Vilafant tot un conjunt de
serveis (mèdics, formatius, culturals), dels quals no en disposaria en una situació de
major aïllament. Així mateix, afavoreix la presència d’indústries i comerços on trobar
llocs de treball per als ciutadans de Vilafant.

 Manca de indústria i ramaderia especialment contaminant
No es troba a Vilafant ni indústries ni instal·lacions ramaderes amb forts impactes
ambientals i les que hi son, es troben controlades.

 Espais naturals. Riu Manol
El riu Manol i les seva zona d’influència és l’espai natural més significatiu del municipi.

PPuunnttss  ffeebblleess  ––  AAmmeennaacceess

 Pressió demogràfica de Figueres
Una part del creixement de Vilafant està lligada a la pròpia expansió de Figueres i això
dificulta la integració dels nuclis de Vilafant entre sí.

 Autopista A 7 i altres infrastructures nord-sud (Futur TAV)
Segreguen completament el territori de Vilafant, dificulten les comunicacions internes,
provoquen un fort impacte ambiental (soroll, visual, etc.) i dificulten la integració entre
nuclis.
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3. DIAGNOSI. ASPECTES PARTICULARS

A continuació es detalla la diagnosi per a cda un dels aspectes del municipi, tant pel

que respecte a aspectes ambientals com econòmics com socials.
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 DIAGNOSI. ASPECTES AMBIENTALS

AIGÜES

PPuunnttss  ffoorrttss  ––  OOppoorrttuunniittaattss

 Des de maig de l’any 2000 el control i
vigilància de la qualitat de les aigües és
realitzat sistemàticament per una
empresa aliena a l’Ajuntament:
(Nutrilab).

 Les anàlisis realitzades a l’aigua
subministrada mostren que aquesta és
de bona qualitat per al consum humà,
tot i que el nombre de registres
realitzats per l’empresa Nutrilab és
insuficient.

 El freàtic sobre el que es troba Vilafant
no té nivells significatius de
contaminació per nitrats malgrat el
territori de Vilafant està considerat zona
sensible a la contaminació per aquests

 El nivell de la capa freàtica és alt, té
surgències a nivell de la llera del riu
Manol, de forma que aquest presenta
nivells significatius d’aigua neta fins i tot
a ple estiu, mentre que aigües amunt i
avall de Vilafant el riu es presenta eixut
bona part de l’any

 Les principals empreses contaminants
d’aigües residuals de Les Forques,
nucli antic i El Camp dels Enginyers
estan connectades a la xarxa de
col·lectors que les condueix cap a la
depuradora de FISERSA.

 L’Ajuntament traurà a concurs l’any
2001 el servei de subministrament
d’aigua al municipi pels propers deu
anys, incorporant les mesures
ambientals que puguin sorgir del PALS.

PPuunnttss  ffeebblleess  ––  AAmmeennaacceess

 La capacitat útil del dipòsit de regulació
és de  1000 m3, la meitat de el que es
consideraria raonable especialment
tenint en compte el creixement previst
de la població de Vilafant.

 El subministrament d’aigua potable
depèn exclusivament de pous que
l’extreuen de la capa freàtica. La seva
contaminació provocaria un greu
problema de desabastiment

 El consum per habitant és molt elevat
(328 litres/dia en promig). La tipologia
de les noves construccions
(entremitgeres i aïllades) amb jardí
agreujarà previsiblement l’alt consum.

 No es coneixen els consums d’aigua de
cada una de les instal·lacions i edificis
municipals així com de l’aigua utilitzada
per reg municipal

 Una quantitat molt important, 606 litres/
dia, que suposen el 44,7% del consum
total d’aigua potable són consums no
facturats, per correspondre a edificis i
instal·lacions municipals, aigua de reg
municipal o fuites de la xarxa

 Tot i estar construït el col·lector
d’aigües residuals de la zona industrial
de Pont del Príncep, encara no s’ha
resolt el contenciós entre l’Ajuntament i
les empreses per la urbanització de la
zona i la connexió de les empreses a
aquest col·lector

 La bomba d’impulsió d’aigües residuals
situada enfront  de l’Ajuntament
sobreeix cap al torrent d’en Serra en
dies de pluja.
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 DIAGNOSI. ASPECTES AMBIENTALS

ENERGIA

PPuunnttss  ffoorrttss  ––  OOppoorrttuunniittaattss

 El consum elèctric domèstic està
contingut. En els últims quatre anys ha
crescut per sota del creixement de la
població.

 Una part significativa del consum
energètic al municipi prové d’un
combustible, la clova d’ametlla,
subproducte d’altres processos
agroindustrials, que cal qualificar com a
renovable i assimilable al de la
biomassa.

 L’Ajuntament està substituint les
lluminàries de carrer per lluminàries de
vapors de sodi, amb un millor
rendiment energètic i menor
contaminació lumínica.

PPuunnttss  ffeebblleess  ––  AAmmeennaacceess

 La xarxa de gas no arriba a tots els
nuclis de població de Vilafant.

 Les energies alternatives no són
utilitzades a Vilafant més que de forma
testimonial per alguns veïns.

 No hi ha cap instal·lació municipal que
utilitzi energies alternatives.

 L’estructura urbana entre nuclis no està
preparada per als desplaçaments a
peu. L’hàbit de prendre el cotxe privat
pels desplaçaments curts està molt
estès.
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 DIAGNOSI. ASPECTES AMBIENTALS

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

PPuunnttss  ffoorrttss  --  OOppoorrttuunniittaattss

 A Vilafant no hi ha indústries que
provoquin contaminació ambiental
significativa.

 Les vies de comunicació estan molt
obertes, facilitant la dispersió dels
contaminants causats pel trànsit.

 El règim de vents (Tramuntana) facilita
la dispersió dels contaminants que es
puguin emetre.

 S’està implantant acceleradament el
gas natural, poc contaminant, en
substitució d’altres combustibles com el
gas oil, molt més contaminant

PPuunnttss  ffeebblleess--AAmmeennaacceess

 Ús dels carrers interns de Vilafant com
a variant per part de les persones que
viuen en els pobles situats sobre la N-
260 i treballen a les indústries de la
zona propera a Pont del Príncep sobre
la N-II

 Increment en el nombre de vehicles
que circulen per l’autopista
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 DIAGNOSI. ASPECTES AMBIENTALS

RESIDUS

PPuunnttss  ffoorrttss  ––  OOppoorrttuunniittaattss

 Vilafant disposa de deixalleria que, si
bé no està homologada amb la nova llei
de residus, compleix amb la seva
funció.

 No s’han detectat queixes significatives
sobre la recollida de residus

 La producció de residus industrials no
reaprofitables a Vilafant és molt baixa.

PPuunnttss  ffeebblleess  ––  AAmmeennaacceess

 La producció de residus urbans per
persona i dia és, actualment, superior a
la mitjana catalana.

 Les fraccions de residus recollits
mitjançant la recollida selectiva, són
d’un 3,3% dels residus totals, molt
baixes, tot i  ser lleugerament superiors
a la mitjana catalana.

 La fracció orgànica dels residus no es
separa en origen ni es reaprofita. De fet
no es fa a nivell comarcal, malgrat que
la llei de residus del 1993 obliga a fer-
ho als municipis de més de 5000
habitants.

 S’han detectat 26 petits abocadors
incontrolats de residus que, tot i no
suposar un gran volum, sí creen un
impacte visual gran.

 S’ha detectat en els fòrums de
participació ciutadan que hi ha una
mancança de recollida de piles al
municipi.
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 DIAGNOSI. ASPECTES AMBIENTALS

SISTEMES NATURALS I ESPAIS AGRÍCOLES

PPuunnttss  ffoorrttss  --  OOppoorrttuunniittaattss

 Actualment s’està realitzant el Pla
Especial de regulació d’usos del riu
Manol, que permetrà establir el límit
d’usos i recuperar l’espai de ribera.

 L’Associació d’Amics del riu Manol ha
realitzat un itinerari pel mateix, ha fet
estudis de vegetació i de fauna i
periòdicament realitza neteges.

 Abundància d’espai de camps de
conreu (un 60 % del territori) i a més
aquests estan intercalats amb pastures,
espais i marges no conreats, vegetació
de ribera i fins i tot amb presència de
petits espais d’alzinar (vegetació
potencial de la zona) que conflueixen
en un mosaic de no menyspreable
diversitat.

 Existeixen zones lligades al curs del riu
Manol on les aigües no s’eixuguen mai,
la qual cosa afavoreix la diversitat
faunística de la zona.

 L’Alzina de Can Massanet catalogada
com a arbre monumental de la
Generalitat de Catalunya, és un atractiu
i alhora resta protegit de qualsevol
actuació més enllà de llur preservació.

 Presència de creixenar, malgrat ser
escassa, s’interpreta com un signe de
bona conservació del riu.

 En determinades zones urbanes s’ha
potenciat l’ús de vegetació autòctona
en jardins i places, malgrat no sempre.

PPuunnttss  ffeebblleess  --  AAmmeennaacceess

 Quasi 70 ha que corresponien
(segons el vigent  Pla General
Ordenació Urbana) l’any 1999 a sòl
rústic i concretament a terres de
conreu actualment han passat a ser
urbanitzables.

 L’abundància de conreus i horts
lligada a males pràctiques agrícoles
podrien suposar la destrucció del
bosc de ribera, rompudes i cremes
de marges amb vegetació d’interès i
augmentar els nivells de productes
fertilitzants i pesticides en les aigües
subterrànies i superficials del
municipi. A això cal afegir el fet que
l’aqüífer de Vilafant està catalogat
com a vulnerable per contaminació
de nitrats de fonts agràries.

 Manquen espais forestals (només
ocupen un 0.2 % del total del
territori municipal) i corredors
biològics.

 Segmentació dels espais naturals
causada per la xarxa
d’infrastructures que travessa el
municipi (l’autopista A-7, la nacional
N-260, etc.), això dificulta, en part,
la permeabilitat d’aquests espais i
dificulta el pas dels corredors
biològics. Això s’agreujarà quan el
TAV travessi el municipi.

 L’estat del riu Manol i de la
vegetació de ribera és millorable. Hi
ha espècies vegetals i animals
d’especial interès les quals no
disposen de cap actuació concreta
per a preservar-les.
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 DIAGNOSI. ASPECTES AMBIENTALS

MOBILITAT

PPuunnttss  ffoorrttss  --  OOppoorrttuunniittaattss

 Existeix bona comunicació amb la
resta de comarques, doncs dues
carreteres nacionals, la nacional N-
II (que enllaça Figueres amb
Girona) i la N-260 (que comunica
Olot i Besalú amb Figueres) passen
pel municipi i hi ha una entrada a
l’autopista A-7 (pas directe del
llevant català i valencià a França)
tot just passat el límit del municipi.

 Existeix una xarxa de camins rurals
que comuniquen els nuclis i les
masies isolades.

 Existeix transport escolar que
passa per tots els nuclis del
municipi.

 Més d’un 70 % dels habitants tenen
accés a peu a l’Escola en menys de
15 minuts, tot i que l’estat dels vials
és perillós per als vianants en
nombrosos  casos.

 L’Ajuntament està iniciant obres per
a ampliar/millorar la xarxa de carrils
per a les bicicletes i vianants.

PPuunnttss  ffeebblleess  --  AAmmeennaacceess

 El municipi està segregat per una
xarxa d’infrastructures de
comunicació.  Les més destacades
són l’autopista A-7 (creua de nord a
sud el municipi) i la nacional N-260
(travessa el municipi de nord-est a
sud-oest). Les intensitats mitjanes
diàries de trànsit en les vies
principals són molt elevades,
sobretot en l’autopista A-7 (més de
20.000 vehicles diaris) i en la
nacional N-II (més de 15.000
vehicles diaris). Tot això suposa
problemes de fragmentació del
municipi, d’impacte paisatgístic i
acústic. Aquests es veuran
agreujats amb el pas del TAV pel
municipi en un futur.



DIAGNOSI ESTRATÈGICA

Pàgina 13

PPuunnttss  ffeebblleess  --  AAmmeennaacceess

 Hi ha carrers del municipi que són
utilitzats com a variant que enllaça la
carretera nacional N-II i la nacional
N-260.  La majoria dels vehicles que
transiten per aquest recorregut són
de fóra de Vilafant. Com a
conseqüència de tot això el nombre
de vehicles diaris en aquests carrers
és força elevat, comportant doncs
problemes de soroll i de mobilitat
principalment. L’increment de trànsit
és molt acusat al carrer Mare de Déu
del Mont.

 El transport privat és el més utilitzat
amb diferència sobretot per motius
de treball i d’estudi (tot i existir
transport públic escolar). En els
desplaçaments per compres tot i
haver oferta de comerços a Vilafant
el medi de transport més utilitzat és
el vehicle privat.

 Menys del 28 % dels habitants tenen
accés a peu en menys de 15 minuts
al dispensari i a l’Ajuntament (on hi
ha correus i els serveis socials).

 L’estat d’algunes carreteres, camins
rurals i carrers del municipi suposa
un perill per als vianants que els
utilitzen, doncs manquen voreres,
carrils per a bicicletes o estan en mal
estat. Destaca sobretot el vial que
enllaça el nucli antic amb El Camp
dels Enginyers i el vial que connecta
El Camp dels Enginyers amb Les
Forques.
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 DIAGNOSI. ASPECTES AMBIENTALS

DIAGNOSI  URBANISME

PPuunnttss  ffoorrttss  --  OOppoorrttuunniittaattss

 L’habitatge és equilibrat.. Les
tipologies previstes no generen
costos de repercussió inassequibles.

 El nivell d’urbanització és alt, no es
detecten zones desateses.

 El grau d’execució de les zones
verdes i jardins urbans és alt. Es
compleixen els estàndards legals i el
Pla General d’Ordenació Urbana
vigent estan fixades quantitats de
zones verdes i jardins urbans més
grans que les mínimes.

 El grau d’equipaments socials,
docents i esportius és alt. Es cobreix
tot l’espectre de necessitats en
l’existent i en les previsions del Pla
General. Malgrat això en nombrosos
casos l’accessibilitat als mateixos ha
de ser amb vehicle privat.

PPuunnttss  ffeebblleess  --  AAmmeennaacceess

 La claudicació general que es viu a
Catalunya davant del model cultural
d’habitatge unifamiliar i extensiu
anglosaxó, malgrat la climatologia i
els costums mediterranis, Model molt
depredador de sòl i generador de
grans consums energètics i de
mobilitat inútil.

 La importació de la demanda de sòl i
noves tipologies residencials que
genera Figueres, amb la
suburbialització dels nuclis tangents
a aquesta ciutat i la pèrdua de vida al
nucli antic.

 El nivell de satisfacció del comerç és
baix. Hi ha dependència de Figueres
i de comerços de carretera.

 El consum del sòl és mol alt. La
densitat actual és de 10
habitatges/ha. El Pla general vigent
corregeix aquest índex amb densitats
autoritzades a 25 habitatges/ha,
encara molt baixes.

 El tipus d’habitatge culturalment
establert està poc adaptat al clima de
l’Empordà i en especial e la protecció
del jardí del vent. Manca una cultura
de consum moderat de materials i de
recursos no renovables, d’evitar els
materials insalubres i introduir els
que afavoreixen l’estalvi energètic
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 DIAGNOSI. ASPECTES AMBIENTALS

INFLUÈNCIA I DEPENDÈNCIA EXTERIOR DEL MUNICIPI

PPuunnttss  ffoorrttss  --  OOppoorrttuunniittaattss

 Vilafant es beneficia de l’oferta de
serveis de Figueres i pot oferir
serveis deficitaris de major
qualitat.

PPuunnttss  ffeebblleess  --  AAmmeennaacceess

 La proximitat de Figueres pot
inhibir el    desenvolupament
dels serveis bàsics.
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 DIAGNOSI. ASPECTES ECONÒMICS

COMERÇ I SERVEIS

PPuunnttss  ffoorrttss  --  OOppoorrttuunniittaattss

 Vilafant disposa d’una àmplia
oferta de comerços i serveis tot i el
seu poc pes específic poblacional.

 L’oferta de comerços i serveis a
Vilafant és de tipus sustentable,
doncs restà lluny del tipus d’oferta
de grans superfícies (comerç
concentrat).

PPuunnttss  ffeebblleess  --  AAmmeennaacceess

 En algunes zones no estan
coberts els serveis de primera
necessitat, la qual cosa implica un
desplaçament.

 Hi ha una tendència general
d’atracció pel model de comerç
concentrat en detriment del petit
comerç. Això suposa que els
comerços i serveis que actualment
hi ha a Vilafant estiguin desfasats
respecte als hàbits i tendències de
consum actuals.
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 DIAGNOSI. ASPECTES ECONÒMICS

INDÚSTRIA

PPuunnttss  ffoorrttss  --  OOppoorrttuunniittaattss

 L’oferta industrial del municipi és
diversa.

 Les indústries del municipi no són
conflictives pel que respecte a la
contaminació i algunes d’elles
estan certificades ambientalment
(ISO 14000).

 En general les indústries del
municipi són fortes, la qual cosa
comporta que puguin assumir
costos per aplicar mesures
ambientals.

PPuunnttss  ffeebblleess  --  AAmmeennaacceess

 Hi ha un nucli industrial molt proper
al nucli urbà de Les Forques.
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 DIAGNOSI. ASPECTES ECONÒMICS

AGRICULTURA I RAMADERIA

PPuunnttss  ffoorrttss  ––  OOppoorrttuunniittaattss

 Vilafant té un alt percentatge de
sòl agrícola

 L’agricultura i la ramaderia és de
tipus familiar no intensiva.

 La majoria de cultius són de secà,
la qual suposa una disminució
important en la problemàtica de
manca d’aigua.

 Els sòls agrícoles poden admetre
els residus ramaders del municipi
donada la seva extensió i la poca
quantitat d’aquests. això
suposaria a més un estalvi de
fertilitzants químics.

PPuunnttss  ffeebblleess  ––  AAmmeennaacceess

 Les males pràctiques agrícoles
podrien suposar augmentar els
nivells de productes fertilitzants i
pesticides en les aigües
subterrànies i superficials del
municipi. A això cal afegir el fet
que l’aqüífer de Vilafant està
catalogat com a vulnerable per
contaminació de nitrats de fonts
agràries.

 Desordre urbanístic causat per la
presència d’horts marginals al
municipi.
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 DIAGNOSI. ASPECTES ECONÒMICS

TREBALL

PPuunnttss  ffoorrttss  ––  OOppoorrttuunniittaattss

 Vilafant té nivells d’atur baixos.
 L’atur està definit en grups d’edat i

ocupació, la qual cosa permetria
elaborar plans específics
d’ocupació.

PPuunnttss  ffeebblleess  ––  AAmmeennaacceess

 Tot i el baix nivell d’atur cal
destacar un elevat nivell d’atur
femení.
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 DIAGNOSI. ASPECTES SOCIALS

HABITATGE

PPuunnttss  ffoorrttss  ––  OOppoorrttuunniittaattss

 Vilafant compta amb un parc
d’habitatges molt nou, el 95% d’aquests
es troben en bon estat.

PPuunnttss  ffeebblleess  ––  AAmmeennaacceess

 El preu dels habitatges nous és alt.
 Els nous habitatges projectats són de

tipus molt extensiu, amb un alt consum
de sòl, aigua i altres recursos.
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 DIAGNOSI. ASPECTES SOCIALS

SALUT

PPuunnttss  ffoorrttss  ––  OOppoorrttuunniittaattss

 Està prevista la construcció d’un centre
d’assistència primària (CAP) a Vilafant
durant l’any 2002.

 L’hospital comarcal de Figueres s troba
a menys de cinc minuts en cotxe del
municipi de Vilafant.

PPuunnttss  ffeebblleess  ––  AAmmeennaacceess

 Un 40% de la població es troba
insatisfeta amb el servei mèdic.
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 DIAGNOSI. ASPECTES SOCIALS

EDUCACIÓ

PPuunnttss  FFoorrttss  --  OOppoorrttuunniittaattss

 Tots els nens i nenes de Vilafant tenen
accés a una escola pública gratuïta
amb instal·lacions adequades.

 Vilafant compta amb una escola pública
de educació especial.

 Els cursos realitzats des de
l’Ajuntament poden ajudar a la formació
dels ciutadans de Vilafant i a la
integració entre nuclis.

PPuunnttss  ffeebblleess  --  AAmmeennaacceess

 La recent creació de l’escola a El Camp
dels Enginyers pot afavorir la no
integració entre nuclis i la pèrdua de la
identificació.

 Existència i manteniment de les
desigualtats educacionals entre barris.
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 DIAGNOSI. ASPECTES SOCIALS

CULTURA, ASSOCIACIONS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PPuunnttss  ffoorrttss--OOppoorrttuunniittaattss

 Hi ha oferta cultural de Figueres, a molt
poca distància de Vilafant

 Hi ha una oferta diversa d’associacions
culturals a Vilafant: Colla gegantera i
grallera, Associació d’Amics del Manol i
Palol Sabaldòria, etc.

 Ràdio Vilafant.
 Vilafant té un poliesportiu de Les

Forques, malgrat actualment està en
construcció.

 A Vilafant El patrimoni de Palol
Sabaldòria  com a conjunt històric i
cultural quina adequació pot contribuir
a la integració i identitat de Vilafant..

PPuunnttss  ffeebblleess--AAmmeennaacceess

 L’atracció de Figueres pot dificultar la
presència d’activitats culturals a
Vilafant.

 Hi ha espais culturals poc utilitzats al
municipi.

 La pròpia concepció d’algunes de les
associacions és territorial, per nuclis,
afavorint la disgregació, no existint una
entitat que les agrupi.

 El patrimoni històric de Palol Sabaldòria
es troba en mal estat de conservació.
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 DIAGNOSI. ASPECTES SOCIALS

SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

PPuunnttss  ffoorrttss--OOppoorrttuunniittaattss

 Activitats de l’Associació d’Amics del
Manol i Palol Sabaldòria.

 Radio Vilafant, Revistes Veïns, de
difusió municipal i Ressons, de difusió
dins de l’àmbit de Les Forques, en tant
que vehicles de sensibilització
ambiental.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPuunnttss  ffeebblleess--AAmmeennaacceess

 Manca de conscienciació, “no es
recicla”.

 Manca de campanyes d’educació
ambiental promogudes per
l’Ajuntament.
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 DIAGNOSI. ASPECTES SOCIALS

IDENTITAT CIUTADANA
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PPuunnttss  ffoorrttss--OOppoorrttuunniittaattss

 Reacció enfront de Figueres.
 Símbols identitaris com Palol

Sabaldòria.
 Festes comunes a tots els nuclis:

Setmana cultural, Cavalcada de Reis,
Festa del Carme.

PPuunnttss  ffeebblleess--AAmmeennaacceess

 Expansió de Figueres que afecta als
nuclis nous de Vilafant.

 Aïllament dels nuclis nous respecte al
nucli antic, que està  provocat per
l’autopista, el futur pas TGV, i la mala
interconnexió a peu entre els nuclis.

 Distribució de comerços, nova escola
de primària, etc. que no afavoreixen la
relació entre nuclis.


