
ACTA REUNIÓ   DEL   CONSELL RECTOR DE L’OBSERVATORI DEL GEORISC   

15   DE JUNY DE 2022  

DATA: Dimecres 15 de juny de 2022
HORA: Convocatòria 18.00 h
LLOC: Online

Assistents online: Nué Vilaplana, Álvaro Arasa, Vinyet Solà, Albert Ventayol, Elena Esplandiu. Excusen 
la seva assistència: Ramón Pérez i Joan Escuer  

ORDRE DEL DIA

Punt únic: Participació de l’Observatori en el Pla de Protecció i Ordenament del Litoral (PPOL).

S’ha participat en un qüestionari sobre el pla de protecció i ordenament litoral com a Observatori del 
Georisc.

Presentació del pla PPOL (vegeu el detall del Pla al document adjunt):

Aquest Pla (PPOL) és conseqüència de la Llei  Protecció i Ordenament del Litoral . El PPOL és impulsat i
coordinat  des  de  la  Direcció  General  de  Polítiques  de  Muntanya  i  del  Litoral  del  Dept  de
Vicepresidència, Polítiques digitals i Territori. El PPOL s'està iniciant aquest any 2022 amb treballs de
base.  S’ha  obert  un  procés  participatiu aquest  mes  de  juny  que  s’inicia  amb el  qüestionari  abans
esmentat.  En  aquesta  primera  fase  hi  poden  participar  institucions,  organismes  públics  i  privats,
entitats mediambientals, ajuntaments entre altres. Aquest mes de juny hi ha convocats 4 tallers, que es
relacionen més avall. Al 2023 es farà el procés participatiu s’obrirà a tota la ciutadania i es redactarà el
Pla. El 2024 es preveu que entrarà al parlament per a la seva aprovació. 

Sessions dels 4 tallers:

21 de juny de 12 a 14 (món local)

23 de juny de 12 a 14 (món acadèmics i recerca)

28 de juny de 18 a 20 (sector mediambiental)  

30 de juny de 18 a 20 (sector econòmic)

L’enllaç per inscriure's a les sessions és el següent: https://participa.gencat.cat/processes/ppol/f/3507/ 
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El  Consell  creu  que  és  convenient,  per  tant  es  recomana,  que  els  membres  del  Consell  Rector
s’inscriguin  i  hi  participin,  especialment  als  tallers  del  món  acadèmics  i  recerca  i  del  sector
medimbiental.

Segurament es convocarà un altre Consell al finalitzar els tallers per valorar el seu contingut i la nostra
participació.

En el torn obert de paraules s’informa que el 30 de juny en Ramon Pérez i en Nué Vilaplana estan
convocats a una Reunió amb el Secretaria General del  Dept de Vicepresidència, Polítiques digitals i
Territori, Sr. Ricart Font i el Sr. Isidre Gavin, Secretari General de Transports i Mobilitat per presentar la
proposta de l’Observatori sobre el trasllat de la línia R1 de rodalies a l’interior i la reordenació del front
marítim del Maresme. En Nué va demanar a l’Albert Ventayol que s’encarregués de recollir informació
geològica  i  geotècnica  del  possible  nou  traçat  de  la  R1,  en  base  a  la  proposta  del  Pla  Director
d’Infraestructures  del  2010.  L’Albert  ens  ha  comentat  que  de  moment  ja  ha  recollit  informació
cartogràfica i  de sondejos provinent de l’ICGC. També ha demanat al  Consell  que si  algú sap com
obtenir o té informació sobre piezometria del Maresme que li faci saber.
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