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COMISSIÓ DE SEGUIMENT PLA DE CLAVEGUERAM 

Dia: 26 de maig de 2021 Hora: 18 h Lloc: Webex 

 
Assisteixen: 
 

 
Eloi Badia Casas, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica 
Alejandro Ortiz, director de Projectes i Obres de BCASA  
Pilar Gonzalo, del Departament de Comunicació de BCASA  
Oscar Esbrí Gras, Barcelona Cicle de l’Aigua 
Pere Malgrat, de la Gerència d’Infraestructures i Mobilitat d’Ecologia Urbana (EU).Ajuntament de Barcelona  
Irma Ventayol, de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat d’EU  
Xavi Benito, de Anthesis La Vola  
Vicente Medina, professor UPC. Consultor ambiental 
Carme Ruiz, de Participació d’EU  

  Anna Sánchez, de Participació d’EU, que actua com a secretària 
 
Excusen l’assistència: 
Cristina Vila, directora general de BCASA 
Armand Fernàndez, de Planejament d’EU 
Alejandro Josa, professor UPC. Coordinador Inst. Univ. Investigació en Ciències i Tecnologies de la Sostenibilitat 
Gabriel Jubete, col·laborador JornetLlopPastor arquitectes 
Míriam Planas, d’Aigua es Vida/Enginyeria sense Fronteres 
 

Nombre total de persones assistents:  10 

 
Ordre del dia: 
 

1. Presentació dels assistents  
2. Presentació de l’informe final de resultats 
3. Torn obert de paraules 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 

Carme Ruiz obre l’acte convidant els membres de la comissió a presentar-se i informa que els membres no 
presents han excusat la seva assistència. Seguidament recorda que la comissió de seguiment, formada per 
personal de l’Ajuntament  i per una representació de la xarxa d’entitats, col·lectius i experts de la ciutat, es va 
constituir el passat 15 de març de 2021 amb l’objectiu de validar el procés participatiu, retre comptes i presentar-
ne l’informe final de resultats.  
 
Explica com s’han desenvolupat les sessions informatives adreçades a la ciutadania dels districtes afectats, amb 
una assistència de 78 persones entre les 4 sessions, i comunica que la documentació relacionada amb el procés es 
pot consultar a la plataforma decidim.barcelona. A continuació, dona pas al Xavi Benito perquè presenti l’informe 
final de resultats en versió resumida. 
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Xavi Benito explica l’informe final de resultats de les quatre sessions d’informació i debat adreçades a la ciutadania 
que s’han dut a terme amb l’objectiu d’afavorir el debat, una de general adreçada a tota la ciutadania i les altres 
tres adreçades als veïns de cadascun dels districtes afectats: l’Eixample, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella i Sant Martí. 
Quant a la dinàmica de les sessions, comenta que primer es feien unes preguntes per trencar el gel i que, a 
continuació, es treballava amb 4 pissarres de treball col·laboratiu,  que van donar els resultats següents: 
 

1. De priorització d’actuacions: la tendència en les quatre sessions ha estat donar la mateixa prioritat a les 
quatre actuacions previstes en el Pla, és a dir, tant a les relacionades amb els dipòsits d’antiinundacions i 
dipòsits d’anticontaminació com a les que tenen a veure amb els col·lectors de la xarxa primària o grans 
col·lectors i els col·lectors de la xarxa local.  

2. De prioritzacions d’usos del sòl en superfície de les instal·lacions: la preferència són els usos urbanístics com 
la combinació de llacs, fonts i pàrquings, les zones de recàrrega de vehicles elèctrics, els parcs i vivers i les 
aules ambientals. Per altra banda, els usos del sòl prioritzats en menor mesura són espais com els 
pàrquings, els amfiteatres o zones esportives com ara camps de futbol, bàsquet o rocòdroms. 

3. De bones pràctiques: es va promoure l’aportació d’idees per a bones pràctiques relacionades amb els usos 
correctes de la xarxa de clavegueram, des de casa i des del carrer.  

4. Què, com, qui, quan, per a què?: l’objectiu era generar aquestes preguntes per plantejar com fer arribar a la 
ciutadania aquestes noves actuacions i bones pràctiques i, de manera indirecta, van sorgir línies de 
discussió i debat, així com algunes possibles respostes a les preguntes per part de les persones participants, 
que es considera rellevant incorporar com a propostes que formen part del resultat del procés participatiu 
obert.  

 
Finalment, Xavier Benito comenta les propostes publicades  a la plataforma decidim.barcelona, que han estat les 
següents: 
 

- Campanyes comunicatives a les platges per sensibilitzar la ciutadania 
- Preservar les restes arqueològiques trobades en les obres de clavegueram  
- Dipòsit i passeig a l'antiga llera de la Riera d'Horta 
- Ampliació del centre recollida d'escombraries neumàtica de plaça Lesseps 
- Minimitzar l'impacte que generen les obres de clavegueram (contaminació, seguretat, confort, etc.) 
- Evitar la instal·lació de trituradores a les piques de cuina 
- Evitar l'abocament de tovalloletes 
- Informar adequadament de les obres de clavegueram 
- Situar els embornals de clavegueram de la via pública davant dels passos de vianants 
- Zones de recàrrega de vehicles elèctrics en les cobertes dels dipòsits 
- Destacar la importància de l'emergència climàtica en les millores del clavegueram  
- Edició de missatges divulgatius sobre la protecció que genera el clavegueram a les persones, a les activitats i 

al medi ambient 
- Evitar l'abocament de residus  
- Construcció de parcs i vivers en les cobertes dels dipòsits. 

 
Al torn obert de paraules es fan les següents aportacions: 

- Cal millorar l’àmbit de comunicació de les obres i donar a conèixer a la ciutadania els beneficis d’un bon 
sistema de clavegueram.  

- Seria aconsellable parlar dels barris beneficiats per les obres en comptes de parlar dels barris afectats i fer 
un acompanyament més llarg en plans progressius com aquest, per millorar el servei que donem a la 
ciutadania. 

- Cal que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) canviï el seu model de sanejament,  l’abordi des d’un punt de 
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vista integral i canviï el seu marc tarifari. Es respon que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ja està 
implicant  per fer plans directors amb visió integral i perquè financïi projectes de dipòsits pluvials i 
clavegueram fins al 50%. Fins ara finançava el 25%. 

- L’Ajuntament de Barcelona està fent els seus deures perquè aquesta planificació de 80 anys demostra que 
està abordant les necessitats estratègiques de la ciutat en matèria de canvi climàtic. 

- Barcelona és una de les primeres ciutats que ha fet un pla director que inclou les mesures orientades a les 
normes tècniques, sobretot a efectes de planificació. 

- La planificació de Barcelona s’ha d’integrar dins del Pla del Besòs i, aleshores, si tothom fa els seus dipòsits, 
el temps de buidatge serà inassumible perquè la depuradora no s’ho podrà empassar tot,  s’haurà de 
modificar l’estratègia i caldrà canviar la planificació feta. Es respon que el Pla Director de l’AMB, que està 
redactant BR, bàsicament desenvoluparà les competències que li són pròpies que són les de coordinació i 
planificació i que hi ha la voluntat d’abordar temes com la garantia d’abastament. 

 
Un cop tractats tots els assumptes, a les 18.45 h es tanca la sessió. 

 
Acords de la sessió: 
 

 La documentació generada, que s’aportarà com a documentació del procés participatiu,  formarà part del 
Pla Especial Urbanístic.  

 Es respondrà totes les propostes formulades a la plataforma decidim.barcelona 

 
 


