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L’Agència Catalana de l’Aigua comença a Manresa 
els processos de participació vinculats amb la 
revisió del Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya 
  

 

 Durant el mesos de novembre i desembre d’enguany se celebraran 
les primeres trobades informatives en diversos punts del territori 

 

 L’objectiu d’aquesta primera reunió se centrarà en presentar el 
calendari de sessions i iniciar les consultes que han de recollir les 
necessitats del territori i incorporar-les en la revisió de la 
planificació hidrològica catalana 

 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua començarà avui a Manresa els processos 
participatius vinculats amb la revisió del Pla de Gestió de Districte de Conca 
Fluvial de Catalunya i el seu Programa de Mesures, tal i com determina la 
Directiva marc de l’aigua europea. En aquest sentit doncs, durant els mesos de 
novembre i desembre es duran a terme les primeres trobades informatives en 
diversos punts del territori. 
 
Aquesta primera trobada, a partir de les sis de la tarda, tindrà lloc a la 
Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central (Palau Firal, polígon Els 
Dolors, s/n, Manresa) i assistiran a la trobada, entre d’altres, la directora dels 
Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central, Gemma 
Cruz Marimon, i el director de l'Àrea de Gestió del Medi de l'Agència Catalana 
de l'Aigua, Diego Moxó.  
 
En aquesta sessió informativa, que se centrarà en els rius Llobregat i Foix, a 
més de les rieres del Pla de Llobregat i del Garraf, s’aportarà per part de l’ACA  
informació del mètode i calendari de les sessions participatives i el context de la 
revisió del Pla de Gestió de l’Aigua. 
 
Els següents pasos seran, ja durant tot el 2014, el desenvolupament dels tallers 
sectorials (administració, agroramader, empresarial i ambiental), la sessió 
plenària de valoració de l’IMPRESS, els tallers de mesures on es debatran les 
propostes plantejades i la sessió plenària de presentació de les propostes dels 
diferents grups de treball. Es preveu per al darrer trimestre de 2015 la sessió 
plenària de retorn.  
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Per a més informació podeu consultar el següent enllaç: http://aca-
web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=B22600176
421381933910524&_nfls=false  
 
 12 de novembre de 2013 
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