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SESSIÓ: PLA DE CLAVEGUERAM
Dia: 15 març 2021

Hora: 18 h

Lloc: sala webex

Assisteixen:
Cristina Vila, directora general de BCASA
Alejandro Ortiz, director de Projectes i Obres de BCASA
Pilar Gonzalo, del Departament de Comunicació de BCASA
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
Armand Fernàndez, de Planejament d’EU
Xavi Benito, de Anthesis La Vola
Francesc Magrinyà, professor UPC i conseller d’Urbanisme de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona
Dante Maschio,Enginyeria sense fronteres
Míriam Planas, Enginyeria sense fronteres i l’Aigua és Vida
Carme Ruiz, de Participació d’EU, que actua com a secretària
Excusen l’assistència:
-Vicente Medina, professor UPC. Consultor ambiental
-Alejandro Josa, professor UPC. Coordinador Inst. Univ. Investigació en Ciències i Tecnologies de la Sostenibilitat
-Gabriel Jubete, col·laborador JornetLlopPastor arquitectes
-Quim Pérez, d’Aigua es Vida
Nombre total de persones assistents: 11
Ordre del dia:

1. Presentació dels assistents i constitució de la comissió de seguiment
2.PDISBA i Pla Especial Urbanístic
3. Procés participatiu
4. Dinamització de les sessions
5. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:

Cristina Vila obre l’acte excusant l’assistència del regidor Eloi Badia en la constitució de la Comissió de Seguiment
del Pla Especial Urbanístic (PEU) de les Infraestructures de Clavegueram. Explica que l’Ajuntament ha fet una
actualització del Pla Director de Sanejament de Barcelona (PDISBA) que es va presentar al juliol del 2020. El Pla fa
una diagnosi tenint en compte el canvi climàtic i proposa actuacions de tractament de l’aigua de pluja en origen i
ampliació de col·lectors i dipòsits. El PEU preveurà les reserves de sòl per a les infraestructures necessàries.
L’aprovació del PEU requereix la realització d’un procés participatiu. És una oportunitat per recollir aportacions de
la ciutadania, per donar a conèixer les infraestructures del subsòl i també per contrastar bones pràctiques en l’ús
del sanejament. Agraeix la participació dels membres de la comissió, que aportaran la seva expertesa.
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Carme Ruiz convida a presentar-se als membres de la comissió que està formada per personal de l’Ajuntament i per
una representació de la xarxa d’entitats, col·lectius i experts de la ciutat.
Alejandro Ortiz explica en primer lloc que el PDISBA és el document programàtic de les actuacions de sanejament i
drenatge a la ciutat en un termini de 80 anys. Hi ha accions de gestió i també d’inversió, ja sigui en superfície o en
subsòl. El PDISBA estableix la gestió de l’aigua en origen i l’ampliació i millora de la xarxa. La previsió d’inversió és
de 1.400 M€ en el període establert, que és una tercera part del valor patrimonial del conjunt de la xarxa. Explica
que hi ha previstos 80 M€ per als propers 4-6 anys repartits en les accions del col·lector de Diagonal, i les actuacions
del Paral·lel/Vilà i Vilà i el dipòsit de Prim. El benefici econòmic d’executar totes les actuacions recollides en el
PDISBA s’estima en 55M€ per any tenint en compte el que s’estalvia la societat per danys evitats.
Comenta els diferents tipus de dipòsits continguts en el PEU i la seva previsió d’ubicació a la ciutat (antiinundació i
anticontaminació) i també la diferència entre els col·lectors primaris i els de xarxa local. El PEU regula
urbanísticament la reserva de sòl necessària per a les actuacions i la seva priorització. L’Ajuntament només ha fet
fins al moment un PEU de clavegueram, que data del 1997.
Carme Ruiz explica el procés participatiu i els seus objectius, que són: complir amb la legalitat, introduir la visió dels
participants en la presa de decisió, informar i sensibilitzar la ciutadania i per últim, democratitzar i aplicar
transparència. Comenta les funcions de la comissió de seguiment i les fases del procés. S’han fet les accions
preliminars i actualment estem en la fase d’informació. S’ha publicat el procés a la plataforma decidim.barcelona,
des d’on es fan les inscripcions a les sessions. https://www.decidim.barcelona/processes/ServeiClavegueramBCN.
S’està fent una àmplia difusió del procés a través dels canals municipals. Properament començarà la fase de debat.
S’han programat quatre sessions amb ciutadania (una general el dia 24 de març i tres específiques per als Districtes
que tenen actualment obres de clavegueram: 14 d’abril a l’Eixample, 21 d’abril a Sants-Montjuïc i 28 d’abril a Sant
Martí. Cap a final de maig o juny, en la fase de retorn es tornarà a convocar la comissió de seguiment per aprovar
l’informe- memòria de procés, que recollirà els resultats i les propostes aportades. La darrera fase és la seguiment
un cop aprovat definitivament el PEU, i té per objectiu contrastar el grau d’implantació de les mesures aprovades.
Encoratja els membres de la comissió de seguiment a participar en alguna de les sessions, que substancialment
seran idèntiques, tret de la part destinada a explicar les obres actuals de clavegueram del territori.
Xavi Benito comenta que les sessions participatives seran online, amb motiu de les restriccions de la Covid. Per
aconseguir el feedback es fan petits grups amb la plataforma zoom i s’apliquen diferents eines d’interacció amb els
participants (mentimeter i pissarres digitals). Les sessions s’estructuren en quatres fases: 1) connexió, a través
d’algunes preguntes senzilles amb mentimeter; 2) coneixement, en què s’informa del pla; 3) col·laboració, a través
de preguntes suggeridores; 4) quatre grups de treball sobre les temàtiques de priorització de les actuacions,
comunicació i sensibilització, bones pràctiques i usos urbanístics en la reserva de sòl. Hi hauran dinamitzadors a tots
els grups de treball. Per acabar les sessions dinamitzades es fa una posada en comú en plenari amb tots els
participants.
Al torn obert de paraules es fan les següents aportacions:





Està redactat el PEU? Es respon que està en fase de redacció?
Informació sobre el requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Possibilitat que la normativa europea pressioni en l’execució de determinades actuacions.
Desequilibri en els recursos invertits a Barcelona amb la resta dels municipis de l’Àrea Metropolitana. La
visió hauria de ser metropolitana. Barcelona hauria d’actuar a la ciutat però tenint en compte tot l’àmbit
metropolità. Referència al PDU.
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Comentari que el termini establert de 80 anys potser és excessiu.
Si es fan, ara o més endavant, actuacions a tots els territoris, perquè només es fan sessions específiques a
tres Districtes? Es respon que les quatre sessions tenen el mateix contingut, i a les específiques a més es
tractaran les obres concretes.
Es poden presentar propostes sense haver anar a les sessions? Es respon que sí. La plataforma decidim
recollirà les propostes de les sessions virtuals i també les que presenti la ciutadania a títol personal.
Com s’ha fet la difusió? Es respon que s’ha fet a través dels canals de Districte, xarxa B+S, aules ambientals,
base de dades d’Ecologia Urbana.
Com es resol la bretxa digital amb la gent gran i com s’impulsa la participació de les persones vulnerables?
Es respon que, certament, el tema digital és un handicap per a la participació de determinats col·lectius i
que la pandèmia fa encara més complexa la seva implicació.
Proposta que es convidi a participar a les persones vinculades amb els Punts d’Informació Energètica (PAE).
Es pregunta quina és la funció dels membres de la Comissió de Seguiment i el nombre de sessions
previstes? Es respon que la comissió fa el seguiment del procés, aporta propostes i que està previst fer
una nova sessió en la de la fase de retorn, per donar el vistiplau a l’informe-memòria del procés.

Un cop tractats tots els assumptes, a les 19.30 h es tanca la sessió.
Acords de la sessió:
 Enviar els documents presentats als membres de la Comissió de Seguiment.
 Celebrar una nova reunió per tractar l’informe memòria del procés, cap al mes de maig o juny del 2021.
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