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1. Introducció
El passat mes d’abril es va fer públic l’acord de crear la
Taula del Llobregat per part de diverses entitats
ambientalistes i socials, centres universitaris i de recerca
vinculats a l’acadèmia i persones pertanyents a diversos
Ajuntaments de la conca.
Des de llavors s’ha anat avençant a través de la feina
desenvolupada per un grup promotor que inclou totes les
persones que es van adherir a la iniciativa, i un grup de
treball que va preparar la trobada d’avui i engegar aquest
procés constituent. Mes concretament, des l’abril s’han
desenvolupat bàsicament tres tasques: 1) s’ha elaborat un
mapa d’actors potencialment interessats, que s’han convidat a aquesta trobada de
constitució; 2) s’ha recopilat la informació rellevant pel procés dins d’un fons
documental; i 3) s’ha organitzat i dibuixat un taller deliberatiu per començar a posar fil
a l’agulla.

2. Desenvolupament de la sessió
La sessió es va celebrar el 20 d’octubre de 2018, a la Federació Obrera de Molins
de Rei, al carrer jacint Verdaguer 48 del Centre d’Estudis Avançats de Blanes, de
10:00 a 17:00 hores.
Els objectius d’aquesta sessió eren:
1. Conèixer els companys i companyes de viatge i futurs membres de la Taula.
2. Concretar les expectatives que es projecten en el funcionament de la Taula.
3. Fer una proposta consensuada d’objectius.
4. Reflexionar sobre què vol ser la Taula i qui hi hauria de participar activament.
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Per assolir aquests objectius es va desenvolupar el següent ordre del dia:

A continuació es mostra la relació de les persones assistents i un resum de les
aportacions.
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3. Assistents
LES PERSONES PARTCIPATS VENIEN DE


Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) – ICTA



Xarxa Nova Cultura de l’Aigua (XNCA)



Unió de Pagesos



Càtedra UNESCO - UPC



Moviment Ecologista de Sant Feliu



Taula de l’aigua de Terrassa



Salvem Salau – Noguera Pallaresa



Prou Sal



Anda Abrera (ANDA) – Associació Naturalista d’Abrera



Abrera en Comú



Martorell Viu



DEPANA



ADEFFA (Fauna i flora autòctones de la Catalunya Central)



Dones d’aigua



Geoparc de la Catalunya Central



Enginyers Sense Fronteres - Aigua es Vida



Universitat de Barcelona – Facultat de Geografia



Ajuntament de Molins de Rei – Regidoria de Medi Ambient

La resta de participants no pertanyien a cap entitat. En concret una persona va
participar a títol personal com a investigadora en temes de contaminació, gestió de
l’aigua i governança. El seu interès era entendre com neix la Taula i quina és la seva
estratègia de funcionament.
EQUIP DE FACILITACIÓ



Xavier Carbonell - ARC Mediació Ambiental



Annellies Broekman – Xarxa per a una Nova Cultura de l’Aigua.



Marta Conde – ICTA - UAB
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4. Primera Part – Qui som i d’ on venim? Què
esperem de la Taula?
Per arrencar la sessió varem fer una dinàmica de presentacions creuades per parelles
en la que cada parella es preguntava l’un a l’altre el nom i el cognom, si venien
d’alguna entitat si ja estaven implicades en alguna iniciativa a la Conca del Llobregat i
formulaven les seves expectatives sobre la Taula.
A l’apartat anterior apareixen les entitats presents a la Trobada i en Annex el llistat de
persones assistents. A continuació resumim breument les principlas iniciatives amb les
que estan implicades les participants així com les expectatives.

4.1. Esteu implicat en alguna iniciativa a la Conca del
Llobregat?
Les persones participants estan implicades iniciatives que intenten millorar aspectes
ambientals, social i de governança del riu Llobregat. Tot i que les iniciatives són
transversals, les hem classificat en aquests tres aspectes:
Iniciatives ambientals
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La restauració del meandre del Bages en relació a la contaminació per nitrats.



Projectes de desenvolupament sostenible social i econòmic adreçats als
habitants del territori que es fonamenta en els valors i la conservació del
patrimoni geològic i miner (Geoparc de la Catalunya Centra)l.



Iniciatives locals relacionades amb la reforestació (treure canyes i plantar
arbres), la difusió de l’entorn natural del Llobregat, control d’invertebrats i
ratpenats, conscienciació i divulgació.



Oposició a les infraestructures que afecten al riu com ara el Quart Cinturó o la
variant de la C-55 i presentació d’al·legacions al PDU de Vies Blaves.



Vetllar per la correcció de l’ impacte ambiental de l’activitat minera al Bages.



Fer el seguiment del projectes urbanístics i la seva interacció amb les planes
inundables.



Defensa del patrimoni natural.

Iniciatives socials


Aspectes relacionats amb el dret ambiental i amb l’aplicació del principi “qui
contamina paga”.



Accions directes relacionades amb educació ambiental en col·laboració amb
alguns ajuntaments (per exemple repoblacions i projectes de conservació de
fauna autòctona).



Reivindicar en paper de la dona en relació a l’aigua.



Estudiar l’aprenentatge social que es dona lligat a la gestió de problemes
socioambientals.

Iniciatives de governança


L’acompanyament a l’organització de la sessió constituent de la Taula.



Donar suport als processos de millora de la governança de l’aigua.



Participar en el funcionament de les comunitats d’usuaris de l’aigua.



Treballar per la remunicipalització de l’aigua.



Acompanyar els moviments en favor de gestió pública i democràtica de l’aigua
als municipis a través de campanyes de remunicipalització del servei.



Estudiar la relació entre la ciència i l’activisme en el conflicte de la mina de
Sallent.
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Aprofitant la presentació de les iniciatives, vàrem demanar a les persones participants
que es situessin en un mapa de la conca segons el seu àmbit territorial d’actuació més
proper .

Aquest mapa traslladat després a Google maps i que podeu executar clicant aquí vol
ser una primera aproximació a la cartografia d’iniciatives de la Conca de
Llobregat.
Tenim la intenció de millorar-lo amb les aportacions i els contactes que anem fent i us
convidem a participar-hi.

4.2. Què esperem de la Taula?
Les persones participants volen que la Taula del Llobregat sigui un espai per:
1. Debatre temes rellevants de tota la Conca del Llobregat.
2. Concretar propostes i solucions per millorar l’estat ambiental de la conca i
l’actual gestió d’usos en base a uns objectius compartits.
3. Fomentar la co-responsabilitat en la gestió de tota la gent que hi viu.
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4. Promoure la participació ciutadana, la màxima implicació de persones i
entitats interessades i el seu empoderament.
5. Canalitzar demandes de forma coordinada de la Taula vers altres espais
de participació (com ara el Consell de la Xarxa Ter- Llobregat).
6. Garantir la qualitat i la disponibilitat d’aigua al Llobregat.
7. Influir en les polítiques públiques de l’aigua i aconseguir que les
problemàtiques i propostes de la Taula siguin assumides pel conjunt de la
Conca i l’Administració.
8. Informar-se i formar-se en temes relacionats amb l’estat ecològic del riu, la
gestió de l’aigua i participació com a palanca de canvi per a millorar el
Llobregat.
9. Col·laborar amb altres moviments ecologistes per tal tenir més força i
respondre a les agressions al territori derivades d’algunes activitats
econòmiques (industrials i turístiques) i urbanístiques.
10. Canviar la mirada sobre l’aigua. Abordar-la des d’un enfocament sistèmic,
assimilant-ho a un ser viu que cal cuidar.
11. Coordinar la salvaguarda del Llobregat i unir/aglutinar molts esforços
dispersos que ara mateix hi ha a la Conca per la defensa i la recuperació del riu
i l’espai fluvial.
12. Vertebrar un moviment social i polític per trobar solucions a les
problemàtiques de la conca i a la lluita d’altres reivindicacions ambientals i
socials.
13. Vetllar per l’acompliment de les normatives ambientals. Instar a les
administracions locals i supramunicipals al compliment de la Directiva Marc de
l’Aigua (DMA) i a la Generalitat a l’aplicació del principi de “qui contamina –
paga”. També fer complir la legislació de protecció de fauna i flora.
14. Una finestra per donar a conèixer el riu Llobregat i donar visibilitat les
seves problemàtiques fora de l’àmbit de la conca. La Taula ha de ser un
espai que promogui la sensibilització i ha de facilitar que certes problemàtiques
com la de la sal, la contaminació, la sobrexplotació de l’aqüífer o la protecció
de l’espai fluvial, preocupin a tot el país.
15. Una eina de control sobre l’estat actual del riu.
16. Recuperar els usos ambientals, socials i lúdics propis d’un riu viu.
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17. Fer més sostenibles els usos econòmics (industrials, terciaris) i agrícoles
de la Conca.
18. Protegir la conca d’ impactes generats pels alguns dels usos actuals i
conservar l’hàbitat fluvial.
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5. Segona Part – Visió de futur i objectius
En aquest apartat vàrem elaborar de forma compartida un escenari ideal de gestió de
la Conca del Llobregat a 15-20 anys vista.

5.1 Visió de futur
La situació clarament indesitjable a la que mai voldríem arribar a la conca del
Llobregat s’identificava resumidament amb:


Un riu...
 mort definitivament, sense aigua ni cabal ecològic.
 contaminat per l’activitat industrial i ramadera, que s’utilitza també
d’abocador del clavegueram i de residus urbans.
 encimentat, canalitzat i fortament intervingut per obra civil de formigó.
 tipus “jardí urbà”, poc naturalitzat.
 amb la mateixa foto fixa que tenim avui, on les pressions no s’han
corregit



Un espai fluvial deteriorat per les activitats econòmiques, la persistència dels
runams i l’impacte de l’especulació en la gestió de l’aigua

Com a situació ideal amb la que ens agradaria trobar-nos a la Conca del
Llobregat d’aquí uns 20 anys els participants s’imaginen:


Un riu...
 viu que sigui espai de gaudi
 amb un règim de cabals ambientals ja implantat que arriba al mar.
 en que s’ha recuperat la qualitat de l’aigua
 del que podem beure aigua directament
 que proveeixi aigua per regar els horts.



Un espai fluvial...
 naturalitzat, ple de biodiversitat, amb les lleres recuperades amb flora i
fauna autòctona.
 amb els ecosistemes equilibrats i boscos de ribera
 que permeti al riu recuperar les seves dinàmiques naturals.
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Una conca...
 on hi ha hagi una gestió pública i democràtica de l’aigua vinculada al
territori.
 on s’apliqui la Directiva Marc de l’Aigua en tota la seva plenitud.
 en la que s’hagin recuperat les fonts que subministren aigua potable
sense tractar.
 en la que s’hagi arribat a un compromís i a un respecte entre el
manteniment i millora de la qualitat ambiental i el desenvolupament
d’activitats econòmiques i de gaudi.
 en la que s’hagin revisat amb rigor les actuals concessions.
 on es palpi una nova cultura de l’aigua amb la finalitat de posar en valor
les diferents dimensions (educativa, política, social, ambiental i
acadèmica) dels sistemes aquàtics i la seva recuperació i manteniment.
 on es faci justícia i on la mala gestió tingui conseqüències
administratives o penals.
 lliure de projectes urbanístics.
 amb una ciutadania apoderada i activa.
 on la ciutadania ja hagi integrat culturalment el respecte al medi
ambient.
 lliure de runams
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5.2 Objectius de la Taula
Inspirant-se en les aportacions anteriors els participants van fer la següent proposta
d’objectius de la Taula:
 Conèixer millor les problemàtiques del riu
Inclouria bàsicament :
 Recollir tota la informació disponible sobre la conca i posar-la a l’abast de
tothom, fer-la accessible.
 Centralitzar i sistematitzar aquesta informació amb un enfocament integral i
sistèmic.
 Fer una bona diagnosi que inclogui un mapa d’incidències a la conca i la
cartografia de riscos.
 Reduir la pressió antròpica i la contaminació.
Inclouria bàsicament:
 Fer un seguiment estricte i participar del control dels focus de contaminació
i de les pressions a la conca.
 Concretar accions per reduir els impactes.
 Augmentar la renaturalització.
 Promoure la gestió de la conca com a bé comú.
Inclouria bàsicament:
 Posar el benestar ecològic de la conca en la centralitat política
 Impulsar la Taula com a òrgan de co-gestió, fomentant la gestió horitzontal i
la coresponsabilitat.
 Revisar els usos actuals de l’aigua i la seva jerarquia. Incidir en la seva
reorientació tenint en compte altres valors vinculats als usos (significat polític
de l’aigua vida, l’aigua ciutadania i l’aigua econòmica).
 Regir-se pels principis de l’eco-feminisme i la justícia ecològica i social.
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 Plantejar la revisió o derogació d’algunes lleis (relatives a les mines, a la de
inundabilitat o a l’urbanisme) i fer el seguiment del grau d’acompliment de
les normatives amb impacte en el bon estat ecològic de la Conca.
 Reforçar la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua.
 Impulsar la interrelació amb els territoris vinculats a la conca.
 Instar a que les administracions donin suport a la defensa del riu Llobregat.
 Articular tot el teixit social existent a la conca al voltant d’una identitat
compartida de la Conca del Llobregat.
Inclouria bàsicament:
 Crear una identitat del riu Llobregat i un vincle entre els usuaris i el riu
 Apoderar el sentit col·lectiu de la Taula.
 Organitzar lluites socio-ambientals concretes.
 Comunicació i difusió de les lluites a la Conca
Inclouria bàsicament:
 Promoure accions que donin visibilitat a la feina feta per la Taula i a les
conquestes assolides.
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6. Tercera Part – Què vol ser la Taula? Qui hi ha
de participar?
En aquest darrer apartat vàrem iniciar una primera reflexió sobre què vol ser la Taula
tenint en compte el ventall de possibilitats que van des de un format tipus “Plataforma”
(més reivindicatiu, de denúncia, mobilitzador amb voluntat d’incidència política directa)
a un format més tipus “Consell de Conca” (més reglat, que passa per un procediment
administratiu d’aprovació, de caràcter més representatiu i institucional).
L’esquema a continuació pretén, sintèticament presentar alguns exemples de formats
diferents de Taula que transiten d’un tipus a un altre en funció de com es prenen les
decisions, de quina estructura té l’espai deliberatiu i quins actors en formen part.
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Seguidament, es va fer una primera temptativa de prospecció sobre quins actors
haurien de participar com a membres de la Taula del Llobregat.

En un primer moment es va suggerir que en principi, qui vulgui, comparteixi les
mateixes idees i estigui motivat hauria de poder participar de la Taula. També es va fer
constar que els objectius que es fixi la Taula seran en si un filtre per aquelles persones
que s’hi vulguin integrar.

Tothom va estar d’acord en que els següents actors són imprescindibles per la taula:
 Entitats ecologistes i ambientalistes
 Entitats naturalistes
 Entitats socials
 Sindicats de Treballadors
 Associacions de veïns
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 Entitats econòmiques i empresarials
 Associacions de botiguers i comerciants
 Unió de Pagesos
 Comunitats de regants
 Empreses hidroelèctriques al marge d’Endesa.
 Recerca i Universitat
 ICTA – UAB
 CREAF - UAB
 Universitat de Barcelona
 Universitat Pompeu Fabra
 Particulars a títol personal

No tothom va veure clar el paper de l’administració, partits polítics i grans empreses a
la Taula.
L’exercici va quedar incomplet per manca de temps.
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Cloenda
Es va decidir continuar amb reunions periòdiques per tal de traçar els següents
passos de la Taula i planificar una segona trobada. En aquesta trobada es desitja
obrir a més gent el procés iniciat per tal de saber què vol ser la taula. Es convida
a la gent a participar en la taula, a contribuir al fons documental i a suggerir a més
actors participar en la Taula.
Recordem el correu de contacte : tauladelllobregat.gp@gmail.com

Molins de Rei, 20 d’octubre de 2018
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