
ACTA REUNIÓ   DEL   CONSELL RECTOR DE L’OBSERVATORI DEL GEORISC   

13   DE JULIOL DE 2022  

DATA: Dimecres 13 de juliol de 2022
HORA: Convocatòria 17.00 h
LLOC: Online

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

ORDRE DEL DIA

1.- Informació  de la reunió feta el dia 30 de juny,  al Departament de la Presidència, Polítiques 
Digitals i Territori amb el Secretari General Sr. Ricard Font i amb el Secretari d’ Infraestructures i 
Mobilitat Sr. Isidre Gavin.

Resum de les respostes del Sr. Ricard Font.

Al Pla Director d’Infraestructures actual  (PDI 2021-2030) no hi ha la proposta de trasllat de la R1 a  
l’interior degut a que no creu que ara es pugui fer. 

En Ricard Font va comentar que és un projecte que es podria fer però a llarg termini, seria  un projecte 
per l’horitzó 2100.

Ens va fer la proposta de que seguíssim treballant amb el territori, amb els municipis (els alcaldes),  
especialment amb els nous consistoris elegits a les properes eleccions del maig 2023.

A la reunió del consell rector de l’observatori del georisc és proposa parlar amb altres col·legis que es 
puguin sentir implicats en aquesta temàtica per unir forces.  Cap a finals de setembre-octubre podriem 
plantejar una reunió amb els altres col·legis interessats.

2.- Valoració de la participació als tallers del PPOL.

La Vinyet, el Nué, l’Alvaro i l’Elena van assistir a la trobada del mon acadèmic i científic i l’Alvaro i  
l’Elena van participar a la de medi abient

La sensació és que va ser força fluix, el format online fa que no hi hagi tant debat i que la participació 
real es vegi deslluïda. 

Proposarem fer una reunió al setembre amb els organitzadors. 

c/Casp 130  -Edif. COACB – Planta 3ª Despatx 10 - 08013 Barcelona. Tel. 934 250 695 |  
info@colgeocat.org – observatorigeorisc@colgeocat.org  www.  georisc.cat      

mailto:info@colgeocat.org
http://www.georisc.cat/
http://www.georisc.cat/


3.- El Plan Estratégico para la Protección de la costa española del Miteco. Valorar les nostres 
possibles aportacions.

El Pla abraça els 10.00 Km de costa Espanyola incloses Balears i Canàries.  Han definit 9 seccions per di
ferenciar les actuacions. El Maresme te una secció pròpia. 

Les unitats dels estudis estan fetes per províncies. 

L’objectiu general és adaptar-se al canvi climàtic i s’han plantejat uns objectius estratègics. 

El  pla  no intervindrà  quan les  competències  siguin  pròpies  de les  autonomies.  El  pla  no te  valor  
normatiu. Les normes aplicables seran les de la legislació ja vigent, p.e. La Lei de Costas.

Creiem que hi hem de participar. Hi ha un qüestionari de participació al Plan que omplirem com a  
Observatori del GeoRisc de COLGEOCAT i enviarem amb les nostres aportacions abans del 22 de juliol. 
L’Alvaro se n’encarrega prèvia consulta al demés.

En el següent enllaç es pot trobar informació sobre el Plan:
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-presenta-el-avance-del-plan-estrat  
%C3%A9gico-nacional-para-la-protecci%C3%B3n-de-la-costa-frente-a-los-efectos-del-cambio-clim  
%C3%A1tico/tcm:30-541453

4.- Comentar la nostra opinió i participació sobre el futur Conservatori del Litoral.

El Conservatori del Litoral és una entitat en construcció, contemplada a la Llei del Litoral de Catalunya 
de juliol del 2020 que s’està constituint juntament amb l’Agència de la Natura de Catalunya.  

La idea és que el conservatori del litoral rebrà un fons econòmic d’uns 5M anuals aproximadament que 
serviran per comprar terrenys privats amb l’objectiu de millorar la renaturalització el litoral català.  
Aquest conservatori estarà dotat d’entitat jurídica. La funció del conservatori principalment serà pactar 
amb els propietaris per que facin una bona gestió dels terrenys que tenen a la costa, comprar terrenys i
en cas que fos necessari inclús expropiar-los. L’Elena participarà en un taller sobre el tema el dijous 14 
de juliol.

5. Torn obert de paraules

ACN ha fet una entrevista al Nué, sobre el tema de traslladar la R1 del Maresme. Es publicarà el 30 de 
juliol a Catalan News de l’ACN.
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