
Les Jornades s’adrecen a la ciutadania, entitats socials i ecologistes, administracions 
i ajuntaments amb competències al Riu, interessats en participaran en els debats 
sobre la Diagnosi de la situació i en concretar les actuacions que cal posar en marxa 
l'any 2013 per arribar a complir els objectius de la Directiva Marc de l’aigua per a 
“Restaurar l’estat ecològic del riu”. 
Un dels resultats esperats és presentar una Agenda d'activitats col·laborativa de 
l'any 2013, com any del riu Llobregat, que inclogui les iniciatives ciutadanes i dels 
ajuntaments i institucions i la constitució d’una comissió de seguiment que vetlli per 
la seva operativitat real. 

20 i 21 de març de 2013
Sala d’actes de la Federació Obrera 
C/ Jacint Verdaguer 48, Molins de Rei

18:00 - 18:05
Benvinguda a càrrec de Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei
Presentació a càrrec de Josep Lluís Moner, CEPA-EdC 

18:05 - 18:20  
“L’estat del riu Llobregat; una anàlisi des de la 
societat civil: el Llobregat que no voldríem, el Llobregat 
que volem” 

A càrrec de Llobregat SOStenible

18:20 - 18:50
“El Pla d’acció de les administracions per recuperar
el Llobregat i complir amb els objectius de la 
Directiva Marc de l’Aigua”
A càrrec de Lluís Godé, cap del Departament de 
Planificació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

18:50 - 19:20
“Quin és l’estat de salut de l’ecosistema fluvial 
del Llobregat?” 
A càrrec de Sergi Sabater, Institut Català de Recerca de 
l’Aigua (ICRA) 

19:20 - 19:50
“La presència de contaminants i els riscos potencials per 
al medi ambient i la salut humana” 
A càrrec d’Alícia Navarro, Institut de Diagnosi Ambiental 
i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC); gestora del projecte 
SCARCE - avaluació i predicció dels efectes del canvi 
global en l’aigua dels rius Ibèrics. 

19:50 - 20:05
“Els aiguamolls del Delta” 
A càrrec de Maria Rieradevall, Departament d’Ecologia 
de la UB.

20:05 - 20:55
Preguntes i debat públic.

DIAGNOSI
Dimecres, 20 de març

18:00 - 18:15
Resum conclusions jornada anterior. 
A càrrec de Llobregat SOStenible
 
18:15 - 18:50  
Taula Rodona:
 “Quin Llobregat ens imaginem per l’any 2020”
A càrrec de Lluís Godé, cap Dpt de Planificació 
de l’ACA, Narcís Prat, catedràtic del Departament 
d’Ecologia de la UB, Salvador Prat, alcalde d’Olesa i 
Maria Soler, alcaldessa d’Abrera.

18:50 - 20:00
Representants d’experiències pràctiques i demandes per 
aconseguir un bon estat ecològic del riu: 
- Fem dissabte.
A càrrec d’Associació Hàbitats. 

-El futur del Parc Agrari i la preservació del riu Llobregat.
A càrrec de Miquel Domenech, Parc Agrari. 

-Solucions pels impactes dels runams salins al Bages.
A càrrec de Jep Ribera, Plataformes Prou Sal i Montsalat.

-Propostes del futur ecològic pels terrenys del delta.
A càrrec de Raül Bastida,Plataforma Delta Viu.

-L’Horta i la zona inundable de Martorell.
A càrrec de Rafael Diez i Alfred Bellés, Martorell Viu.

-Els aiguamolls de Molins de Rei. 
A càrrec de l’Ajuntament de Molins de Rei

20:00 - 20:50
Accions i calendari de l’any Llobregat 2013.
Representació dels municipis i de LlobregatSOStenible.

PROGRAMA D’ACTUACIONS 
DE L’ANY LLOBREGAT 2013

Dijous, 21 de març

Trobareu més informació al blog de l’any Llobregat:
www.anyllobregat.despientitats.cat


