
ACTA REUNIÓ DEL CONSELL RECTOR DE L’OBSERVATORI DEL GEORISC

1 DE FEBRER DE 2022

DATA: Dimecres 1 de febrer de 2022
HORA: Convocatòria 19.30 h
LLOC: Online

 Assistents online: Nué Vilaplana, Xavier Cuello, Ramon Pérez, Vinyet Solà, Elena Esplandiu,
Joan Escuer, Álvaro Arasa.

ORDRE DEL DIA

1.- Informació de la reunió amb el Secretari de Mobilitat (Ramon).

El Secretari de Territori i Mobilitat Isidre Gavín, en una reunió amb en Ramon, li va proposar com 
transformar l’Observatori en un entitat legal. Seria interessant explorar aquesta possibilitat.

Posposem el tema per la propera reunió.

2.- Informació de la reunió amb el Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (Nué i 
Joan).

Han destituït al Director General  de Polítiques Ambientals i Energia Antoni Ferran amb el qual es van 
reunir en Nué i en Joan. S’hauran de tornar a fer contactes amb Marc Vilahur actual Director ja que es 
la via d’accés per fer saber la opinió i les accions de l’Observatori al Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural.  

La reunió tenia dos punts destacables. El primer punt va ser explicar-li què és l’Observatori GEORISC. El 
segon punt va ser presentar-li dues accions clau de l’Observatori: a) la problemàtica de les zones 
inundables on hi ha urbanisme consolidat i b) la problemàtica del Delta de l’Ebre.

Sobre el tema de les inundacions: Tenim un 15% de zones amb urbanisme consolidat en zones 
inundables. Aquesta problemàtica s’ha d’abordar amb urgència per implementar solucions i disminuir 
el nivell de risc d’inundació en aquestes zones. Se li va entregar un document on l’Observatori fa una 
proposta sintètica de com abordar aquesta problemàtica (vegeu document adjunt). El Director Antoni 
Ferran va comentar com a idea que podria parlar amb el Consell Assessor del Desenvolupament 
Sostenible perquè estaria bé actualitzar l’informe RISKCAT.
La opinió al respecte del Nué és que al marge de l’interès innegable d’actualitzar l’informe RISKCAT, la 
problemàtica de les zones inundables on hi ha urbanisme consolidat, és molt concreta i necessita unes 
mesures de solució urgent que amb el coneixement actual ja es podrien començar a implementar.
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Sobre el tema del delta de l’Ebre  hi va manifestar molt d'interès. Va comentar algunes de les accions 
que el Departament recolza i impulsa. Se li va entregar el document de propostes que Colgeocat va 
elaborar per la millora del Plan de Protección del Delta el Ebro del MITECO. 
Ens va proposar que formem part d’un grup de treball. Es un grup tècnic i científic potent amb les 
universitats i centres de recerca. No va concretar més però seria interessant esbrinar quin grup de 
treball es tracta.

Hem decidit demanar una nova reunió amb el nou director per la via formal però, prèviament 
contactarem amb el antic director per si ens pot facilitar l’enllaç.

3.- Les darreres propostes d’actuació al delta de L’Ebre i el al tram baix del riu (Álvaro).  

A Catalunya les conques internes aquest any tenen dèficit hídric (estem en situació de sequera greu), 
s’ha de veure si es faran transvasaments que puguin afectar l’Ebre.
 
El Departament d’Acció Climàtica ha proporcionat uns 6 milions d’euros a Forestal Catalana per fer 
camins de guarda a les Basses. Per fer una protecció del delta degut a la pujada del mar. Son camins 
alçats 50 cm amb sorra i argila. Els materials d'aquests camins de ronda de les Basses son qüestionables
en relació a la seva resistència a l’erosió.

S’està pendent que es faci el transvasament de sorres (ja aprovat) de les puntes a les platges i barres 
per tal de restaurar els efectes de l’erosió marina.

Els dragatges dels sediments de la presa de Flix està en procés, es farà un assaig segurament al 
setembre, tenint en compte que abans,(primavera-estiu) hi ha els processos de nidificació .

4.- Precs i preguntes.

Álvaro: En una trobada on va coincidir amb la geòloga Eugènia Álvarez, tècnica en prospeccions de la 
Direcció General de Carreteres, que va participar a la primera reunió de treball de l’Observatori sobre el
risc de despreniments a la xarxa viària, li va comentar que no se l’ha contactat més i va manifestar que 
li agradaria formar part de l’Observatori.
En Nué va respondre, que fora convenient enviar, a ella i als diferents assistents a aquella reunió, la 
memòria resum que l’Observatori va elaborar del projecte “risc de despreniments a la xarxa viària de 
Catalunya”. La incorporació de nous membres a l’Observatori, en la opinió personal d’en Nué, és un 
tema que hem de tractar properament, quan decidim donar forma corporativa (legal) a l’Observatori 
del Georisc.
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