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1 Presentació
El passat dijous dia 26 de setembre va tenir lloc a Tarragona la primera sessió informativa
del procés de participació, que servirà per analitzar, debatre i consensuar les mesures
que conformaran la planificació hidrològica de les conques internes entre el període 2022
i 2027.

La sessió es va centrar en les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les
rieres de Calafat-Golf
Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la
Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra
Torredembarra, , aportant informació del mètode i calendari de

les sessions participatives i el context de la revisió del Pla de gestió de l’aigua.
l’

La trobada, es va celebrar a la Casa de la Generalitat - Departament de Cultura , i va
comptar amb la participació de Ismael Peña, director general de Participació Ciutadana i
Processos electorals, Lluís Ridao i Martín, director de l'Agència Catalana
Catalana de l'Aigua (ACA),

Trinitat Castro, directora DTES entre d’altres representants institucionals i de les entitats
del territori.
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2 Programa
La sessió va tenir el següent programa:
•

Benvinguda a càrrec de Trinitat Castro,

directora dels Serveis Territorials a

Tarragona.

•

Ismael Peña, director general de Participació Ciutadana i Processos electorals.

•

Lluís Ridao i Martín, director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Presentació de
la sessió i del procés per a l'elaboració i consulta pública del Tercer Cicle de la
planificació hidrològica (2022-2027)

•

Presentació dels processos de participació (metodologia, organització i límits del
debat, calendaris i àmbits de participació) del tercer cicle de la planificació hidrològica,
a càrrec de Montse Alomà, cap del Departament de Comunicació i Participació de
l’ACA.

•

Torn obert de preguntes i aclariments sobre el procés.

•

Registre i inscripció als grups de debat sectorials per a la segona fase.
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3 Dades de participació
A la sessió van participar, d’acord amb les persones que van passar per la taula
d’inscripció, un total de 34 persones, de les quals 30 eren homes i 4 eren dones.

Participació segons gènere

12%

88%

Homes

Dones

Pel que fa al sector de pertinència perfils dels i les participants, la participació va ser la
següent:

Participació per sectors

Sector
ambiental i
social
26%
Empresa i
industria
9%

Adminisitracio
56%

Sector
agroramader
9%
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