RESUM TAULA DE REPTES ‘AIGUA’
3r CONGRÉS DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA

1- Com assegurem la garantia d'abastament a Catalunya?
Intervenció inicial de Sr. Toni Munné, directiu de l'Agència Catalana de l'Aigua,
exposant la legislació vigent prevista per fer front al canvi climàtic. A
continuació hi va haver les intervencions de Narcís Prat, sobre quins
consideres que serien els principals objectius a marcar-nos per assegurar la
disponibilitat de l'aigua. En aquest sentit, es va parlar de la necessitat d'apostar
per fer pedagogia entorn a la reutilització de l'aigua urbana i a la
dessalinització, explicant que essent un país mediterrani necessitarem
aquestes dues fonts d'abastament per assegurar la disponibilitat d'aigua en el
futur. La major part d'intervencions dels participants van anar en la línia de
saber com es pot treballar des de les entitats la promoció d'aquestes dues fonts
i preguntes generals sobre la qualitat de l'aigua que se'n treu i els costos.

2- Com garantim el bon estat de rius i aqüífers?
Intervenció inicial de Jesús Soler del Grup de Defensa del Ter per
explicar l'acord del Ter, un acord de les entitats ecologistes, l'administració local
i altres agents del territori per explicar com s'hi ha participat, com es valora
l'acord i quins reptes té pendents aquest riu (purins, mini-embassaments,
manca de cabal...) i com poder-hi fer front des de les entitats ambientals del
territori. Per altra banda, hi va haver una intervenció de Jep Ribera de Prou Sal
per explicar de l'estat del riu Llobregat desenvolupant com afecten les
extraccions de sal en l'entorn i la qualitat de l'aigua. En aquest sentit, Jep
Ribera va exposar la necessitat de treballar conjuntament a nivell de conca
entre

diferents

actors

(entitats

socioambientals,

veïnals,

ecologistes,

administracions locals...) per tal de veure que les necessitats són de conca i no
locals.

3- Quins reptes tenim davant del canvi climàtic?
Intervenció inicial de Narcís Prat, catedràtic d'ecologia de la UB, per exposar
els reptes principals arreu del país sobre canvi climàtic detallant quina
incidència tindrà en l'estat dels rius (reducció del cabal, irregularitat...) i
aqüífers. En aquest aspecte va ser on va sorgir més debat sobre quin és el
paper de les entitats socioambientals. En aquest sentit es va parlar sobre quin
ha de ser el paper de les entitats per treballar per la qualitat de l'aigua.
ELS REPTES FINALS:
1- Treballar per fomentar la pedagogia sobre la reutilització de l'aigua.
2- Generar debats perquè els grans productors agrícoles i ramaders no
malmetin les fonts d'aigua i els aqüífers
3- Incidir en la millora de la qualitat de l'aigua especialment com a
conseqüència de contaminants difusos, nitrats i hidromorfologia.
4- Fer treballar al territori per eliminar les minicientrals d'aigua, especialment al
Ter, que suposen un obstacle per la fauna i un impacte
5- Donar suport a la lluita contra la salinització al Llobregat i Besós estenent la
lluita contra els runams salins a tota la conca

