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Comença la tercera fase dels processos de 
participació de l’aigua, centrada en els tallers 
temàtics al voltant del cicle de l’aigua 
 

 Els eixos d’aquesta fase són la millora de la qualitat de l’aigua i la 
restauració fluvial; la garantia en l’abastament; la contaminació 
urbana, industrial i el sanejament; la contaminació associada a 
pràctiques agrícoles, i la planificació dels riscos associats a la 
inundabilitat 

 Entre el 2 i el 19 de novembre es faran territorialitzades i de manera 
virtual les sessions a Girona, Tarragona, Granollers i Manresa 
focalitzades en la qualitat de l’aigua i la restauració fluvial 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha iniciat 
aquesta setmana la tercera fase dels processos 
de participació de l’aigua, amb l’objectiu 
d’analitzar i debatre propostes a través de 
diversos tallers temàtics, per incorporar-les a la 
planificació hidrològica per al període comprès 
entre 2022 i 2027.  

Durant aquesta tercera fase es desenvoluparan 
els tallers de propostes on es recolliran les 
aportacions dels participants en relació al Pla 
de gestió i el Programa de mesures per al 

tercer cicle de planificació (2022-2027). Els eixos temàtics d’aquesta fase són 
la millora de la qualitat de l’aigua i la restauració fluvial; la garantia en 
l’abastament; la contaminació urbana, industrial i sanejament; la contaminació 
associada a pràctiques agrícoles, i la planificació dels riscos associats a la 
inundabilitat.  

Aquesta tercera fase és durà a terme íntegrament online per la situació 
d’emergència sanitària provocada per la Covid19. Per participar en la sessió 
que t’interessi et pots inscriure a la jornada i també la pots seguir virtualment, a 
través d’aquest enllaç.  

Moment de la sessió d’ahir destinada a 
les comarques gironines.  

https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2661/
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Millora de la qualitat de l’aigua 

Entre el 2 i el 19 novembre es faran, telemàticament, les primeres 4 sessions 
territorialitzades (Girona, Tarragona, Granollers i Manresa) d’aquesta tercera 
fase, destinades a analitzar les propostes per a millorar la qualitat de l’aigua i la 
restauració fluvial. La resta de sessions s’aniran celebrant fins el juliol de 2021.  

En la primera sessió, celebrada ahir i enfocada a les comarques gironines, hi 
ha participat uns 30 assistents, entre alcaldes, tècnics municipals, 
investigadors, empresaris, entitats ambientalistes, entre d’altres.  

3 de novembre de 2020 


