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L’ACA organitza diverses sessions per 
informar de l’estat de compliment de la 
planificació hidrològica catalana 
 
 

 A les trobades, que es duran a terme durant entre novembre i 
desembre a Girona, Tarragona, Manresa i Granollers, s’abordarà 
l’execució de les mesures incorporades dins del pla de gestió fruit 
dels diversos processos de participació 
 

 Es pretén informar els participants de les mesures que s’han 
desplegat durant el període comprès entre 2016 i 2018 
 

 El Pla de gestió de les conques internes i el seu Programa de 
Mesures contemplen una inversió propera als 1.000 milions d’euros 
durant el període comprès entre 2016 i 2021 

 
 

 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
durà a terme durant el mesos de 
novembre i desembre diverses 
sessions per Catalunya amb l’objectiu 
d’analitzar l’estat de compliment de les 
actuacions i mesures contemplades en 
la planificació hidrològica vigent 
(període 2016-2021). Aquestes 
sessions de seguiment se celebraran a 
Girona, Tarragona, Manresa i 
Granollers, i estan obertes a la 
ciutadania, administració, entitats i 
empreses que estiguin interessades 
en participar-hi. Només cal que es 
registrin mitjançant un formulari.  
 
El Pla de gestió de les conques internes i el seu Programa de Mesures 
contemplen una inversió propera als 1.000 milions d’euros durant el període 
comprès entre 2016 i 2021. Les mesures i actuacions que s’hi contemplen són 
el resultat d’un llarg treball ja iniciat en el 2013 i que contempla les aportacions 

Una de les sessions de participació a 
Girona, dins l’actual cicle de planificació. 

http://aca.gencat.cat/ca/laca/participacio/processos-de-participacio-i-consultes/processos-de-participacio-del-pla-de-gestio-2on-cicle/Sessions-de-seguiment-del-pla-de-gestio/index.html
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dels participants fruit d’un procés de participació dut a terme abans de 
l’aprovació del pla.  
 
En aquest procés participatiu s’han analitzat i debatut diverses actuacions i 
mesures vinculades a un àmbit concret, incorporant aquelles actuacions viables 
i necessàries per aconseguir la millora de l’estat dels ecosistemes fluvials, des 
del punt de vista tècnic, econòmic, social i mediambiental.  
 
En aquest sentit, les sessions de seguiment del pla de gestió d’aquest 
novembre pretenen informar els diversos participants de les mesures que ja 
s’estan desplegant. 
 
 
6 de novembre de 2018 


