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Fitxa de propostes 
Ompliu aquesta fitxa per a cadascuna de les propostes que l’organització o col·lectiu vol aportar per a 
la definició de la nova ESCACC30 a  l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) occc@gencat.cat  i seran 
incorporades al conjunt de propostes que l’OCCC valorarà per a la seva inclusió. 
 

Nom de la vostra 
organització/col·lectiu 

Taula del LLobregat 

Dades de contacte  − Nom i cognoms:  

− Càrrec/responsabilitat: membre 

− Adreça de correu electrònic:  

− Número de telèfon:  

Eix de debat escollit  Eix 1: Aigua 

El taller es va estructurar d’una manera adaptada al grup de participants i els interessos de la Taula del 
Llobregat. Es van introduir els debats amb dues ponències. La primera, exposada per el Francesc Gallard, 
professor de Investigació, IDAEA, CSIC que tractava la relació entre els boscos, el territori i l’aigua, per tal de 
poder adoptar una visió més integrada dels factors que intervenen en la hidrologia de la conca. En la segona 
exposició, amb Joaquim Farguell Doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona, que ens va explicar el 
paper del sediment en una conca fluvial com la del Llobregat: l’origen, el tipus i els modes de transport, 
l’excés de sediment o la seva manca als sistemes fluvials i les seves conseqüències. 

 

Pregunta a la que dona resposta Podries formular una proposta per a reduir la vulnerabilitat de la conca? 

 

Descripció de la proposta  ● Entendre la conca com una unitat ecològica, que no es pot 
segmentar en l’anàlisi de les seves vulnerabilitats, i que per 
tant, la seva de gestió i les propostes de gestió també han de 
tenir aquesta perspectiva ecològica unitària. Avançar doncs, 
cap a un model integrat de gestió.  
 

● Superar la gestió / visió de l’aigua com recurs, entenent-la 
des de la complexitat ecosistèmica.  

 
● Promoure la governança multinivell, lligada a la necessitat 

de canviar l’enfocament de gestió i que té en compte la 
multi-funcionalitat de la conca. Aquesta governança hauria 
d’integrar diferents escales de gestió i a tots els grups 
d’interès, amb una coordinació eficient i efectiva.  
 

● Reduir la  fragmentació de responsabilitats.  
Lligat al punt anterior, existeix una fragmentació descoordinada 
entre les diferents autoritats que gestionen el territori. Per 
exemple, la línia de costa és competència de l’Estat, L’Agència 
Catalana de l’Aigua és competent sobre les masses d’aigua, l’Àrea 
Metropolitana gestiona infraestructures de servei, el Parc Agrari 
és promogut per a la Diputació ,.. 
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● A la vegada, es valora la necessitat d’identificar 

responsabilitats en les empreses pel seu impacte sobre la 
conca i fer una bona rendició de comptes envers la societat. 
En ocasions ens trobem amb que els plans de restauració son 
inconsistents, insuficients i sense sistemes d’avaluació ni 
garanties.   
 

● En el cas concret de l’empresa ICL, promoure l’abastiment 
d’aigua dels seus processos industrials i de tractament de 
residus amb aigua regenerada i / o de pluja, per tal de poder 
preservar els cabals del riu Llobregat. 

 
● Recuperar el mosaic d’usos del sòl, especialment el mosaic 

agroforestal i ampliar les zones de prats i de conreu que 
puguin ser inundables. En aquest mateix sentit, protegir el 
parc agrari de la pressió urbana. 

 
● Inundacions (un tema de conca que es percep com local) 

S’hauria de redissenyar l’ocupació del territori, ubicant els usos del 
sòl per tal que tinguin la mínima vulnerabilitat a la inundació. 
Actualment el 15% del sol edificable a Catalunya es troben en 
zones inundables, allà s’hi haurien d’instal·lar sistemes que 
permetin conviure amb el risc, com les alertes primerenques i 
sistemes de prevenció. Es proposa una moratòria per noves 
construccions en zona inundable. Les noves construccions 
comportarien una major artificialització del territori, més 
impermeabilització i infraestructures, quan es valora que cal anar 
en sentit invers, augmentant camps de conreu, major sobirania 
alimentària etc 
 

● En aquest mateix sentit, revisar els projectes urbanístics 
davant les exigències del canvi climàtic, especialment els 
projectes anteriors a la declaració d'emergència climàtica i 
establir noves pautes preventives per a recuperar el 
funcionament del cicle de l'aigua a la conca. Els projectes que 
es van aprovar abans del 2009, és a dir, abans de 
l’emergència climàtica estan desfasats, com per exemple el 
pla d’àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat. 
S’haurien de suspendre, revisar de manera global tenint en 
compte el canvi climàtic i sotmetre a participació ciutadana. 
Son realment una prioritat o responen a interessos 
especulatius?  

 
●  Les inundacions per desembassaments 

És un tema per treballar que encara no hem fet gaire cosa. el 
temporal GLORIA ha posat de manifest la dificultat de la gestió per 
inundacions. 
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A la conca del llobregat hi han 41 municipis que estan afectas i no 
tenen informació ni estan preparats per aquest risc. 
Encara menys la població afectada per aquest risc que de manera 
inconscient ha ocupat les planes d’inundació. Un altre cosa es 
l’administració que si te constancia del risc pero encara no ha fer 
res al respecte ni diu res. 
Altres conques tenen plans d'emergència aprovats (mapes i 
sirenes bàsicament, però això ja és molt) 

 
● Integrar els estudis d’impacte ambiental 

Integrar dins dels estudis d’impacte ambiental de les grans 
infraestructures, l’afectació pel canvi climàtic i adoptant una visió 
integrada dels impactes a què es sotmet el territori, un efecte que 
no es visibilitza amb estudis d’impacte elaborats pels projectes 
individuals.  
 

● Aportar més coneixement local als plans d'adaptació 
Els plans s’han fet a través de consultories ambientals, sense 
incloure el coneixement de la ciutadania, que, al contrari, és molt 
necessària per determinar la vulnerabilitat local.  

 
● Integrar més acadèmia i ciència en les decisions polítiques. 

Avançar estudis que permetin avançar en polítiques a favor 
del riu i de l’espai fluvial. Cal deixar de pensar en rius com 
tubs que porten l’aigua i que l’aigua es perd si arriba al mar. 
Cal revisar els canvis legislatius que afecten el riu, s’ha reduït 
el domini públic hidràulic, per exemple.  
 

● En aquesta mateixa línia, cal anticipar-se als problemes 
hidrològics a mitjà i llarg termini  i fer propostes proactives 
a llarg termini. 
 

● Retirar rescloses, és viable. Però si resulta que el llot que 
s’acumula tenim por que inundi la llera i malmeti la fauna i 
retirem el llot per portar-lo a un abocador, considerem que 
és una mesura que no té sentit.  
 

● Recuperar les feixes i fer-ne de noves al Penedès, doncs hi 
ha camps amb pendent. Abans els camps eren afeixats i més 
petits. Les finques es van concentrar i es van destruir les 
feixes. Si es recuperen les feixes, això permetria reduir el 
transport de sediments fins, que deixarien d’acumular-se al 
tram baix i reduirien les zones de canyissars amb canya 
americana. 

 
● Fomentar la gestió forestal als boscos, reduint el risc 

d’incendi. Que la gestió forestal es faci també orientada a la 
gestió hidrològica, de manera que els Plans de gestió 
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forestal per a boscos públics i privats, si no ho fan, incorporin 
l’impacte de la gestió forestal en el sistema hídric i en la 
disponibilitat d’aigua. Per tant, que es creïn sinèrgies entre 
la gestió hidrològica i la gestió forestal.  

 
● Obrir un debat social sobre el paper dels embassaments i la 

seva colmatació. El Foix serà un dels primers embassaments 
on hi haurà aquest problema. Actualment ja té reduïda la 
seva capacitat a la meitat. Caldria fer una auditoria 
ambiental de les petites preses al llarg del Llobregat per 
veure si actualment tenen sentit o si son prescindibles. Les 
preses i embassaments alteren molt les dinàmiques fluvials i 
són una agressió molt important al bon estat ecològic del riu, 
retenen sediments i impedeixen la mobilitat de la fauna 
aquàtica. De moment, caldria revisar les condicions de 
seguretat i revisar els criteris de regulació en cas 
d’emergència climàtica. 

 

Arguments a favor  

Possibles contrapartides o efectes 
negatius (si escau) 

 

 

Nivell de rellevància o prioritat  (molt, bastant, poc) 

La dinàmica del taller que vam fer va permetre elaborar les propostes en relació als punts prioritaris 
d’actuació 

Nivell de consens de la proposta 
 

(molt, bastant, poc) 
Totes les propostes han sigut consensuades 

Altra informació que considereu 
oportuna 

 

A la nostra web  

https://taulallobregat.org/  

podeu trobar l’acta del taller, on es complementa la informació y el debat anterior a la formulació de 
propostes. 
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