
CONVOCATÒRIA ORDRE DEL DIA

REUNIÓ DEL CONSELL RECTOR DE L’OBSERVATORI DEL GEORISC 

9 DE MARÇ DE 2022

Es CONVOCA LA REUNIÓ segons el següent ordre del dia:

DATA: Dimecres 9 de març de 2022
HORA: Convocatòria 19.00 h
LLOC: Telemàtica, enllaç: 

Assistents online:  Nué Vilaplana, Ramon Pérez, Joan Escuer i Elena Esplandiu.

ORDRE DEL DIA

1.- Introducció ( afers diversos).

S’ha  constatat  que  costa  molt  trobar  una  data  per  reunir-nos  tots  junts,  per  tal  d’optimitzar  el  
mecanisme per trobar les dates s’ha plantejat o bé utilitzar el doodle  de manera eficaç, o a cada reunió
decidir la data de la pròxima.

Sobre la pàgina web del COLGEOCAT: S’hauria de posar un enllaç de la pàgina de l’Observatori. (Vinyet)

Sobre la pàgina web de l’Observatori: S’han de penjar les actes de les reunions a la pàgina web en el 
subapartat de qui som i que fem o al d’informació. (Elena) 

Encara no s’ha contactat amb el nou Director de Polítiques Ambientals i  Medi Ambient.  Es veu la
necessitat  de  fer  nous  contactes  amb  altres  directors  i  secretaris  generals,  especialment  de  les
temàtiques relacionades: costes, muntanya, mobilitat, urbanisme. Es parla de demanar audiència a en
Ricard Forn que porta els temes de territori. El Ramon s’ofereix per fer-ho.

2.-  Com fer  i  enfocar  la  transformació  de  l’Observatori  cap  a  un  organisme  amb capacitat  legal
pròpia.

En  Ramon comenta  la  seva  conversa  sobre  el  tema amb el  Secretari  General  d'Infraestructures  i  
Mobilitat Isidre Gavin. Sembla que per rebre subvencions la figura que ens podria interessar és la del 
Consoci. El Consorci ha de penjar d’algun lloc, com per exemple del Departament de Territori. 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/info.jsp?tipus=consorcis

En Ramon parlarà amb l’Isidre Gavin per si  ens pot adreçar a algú que ens pugui assessorar sobre
aquest tema. També es decideix explorar amb calma noves vies per agafar models com per exemple
l’Observatori del Paisatge.
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3.- Enviar informe sobre esllavissades a la xarxa viària i ferroviària als assistents a la 1ª reunió on es
va presentar el projecte.

Es parla de fer arribar la memòria d’esllavissades a tots els organismes que en van formar part o bé
convocar-los per fer una presentació. (en Nué s’encarrega).

4.- Tema R1 i riscos litorals al Maresme

Un periodista del diari el País farà un reportatge dels riscos litorals del maresme i parlar del trasllat de
la R1 cap a l’interior. El Nué va anar al camp amb el periodista. Això obrirà una oportunitat per posar el
tema que es va activar després del temporal Glòria sobre la taula (amb la pandèmia es va fer invisible).
Es comenta que estaria bé parlar amb el director general d’urbanisme Agustí Serra per parlar d’aquesta
problemàtica de riscos costaners. El Nué proposa reunir-nos un dia (si pogués ser presencialment seria
perfecte)  per parlar més profundament del tema de la R1.
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