
 
                                                  PLA COMARCAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC  
 
 
RESULTAT DE LA SESSIÓ PARTICIPATIVA AMB LA CIUTADANIA - RECOLLIDA DE 
PROPOSTES 
 
El 30 de maig de 2022, el Consell Comarcal ha organitzat una sessió participativa adreçada a la 
ciutadania del Baix Llobregat, que complementa les reunions ja realitzades amb personal tècnic 
dels ajuntaments de la comarca. 
 
L’estratègia comarcal no parteix de zero, sinó que pretén ser un instrument que reculli o faci de 
paraigües, d’accions que ja estan previstes en altres plans, com poden ser el Pla d’Adaptació al 
canvi climàtic de l’AMB, el Pla de gestió del Parc Agrari, el Pla director de Muntanyes del Baix, o 
els Plans d’acció locals municipals. 
 
De les sessions prèvies amb els municipis, s’han pogut extreure com a eixos principals a treballar: 
 

● Salut pública, confort climàtic i seguretat de la població. 
● Gestió forestal adaptativa i prevenció d’incendis. 
● Gestió integral del cicle de l’aigua 
● Adaptació dels conreus i gestió dels espais agraris. 
● Prevenció de la pèrdua de biodiversitat 
● Reducció de la incidència d’inundacions i riuades 
● Governança i participació 

 
La sessió, en la que han participat 51 persones de diferents entitats de la comarca, d’algun 
ajuntament i ciutadania en general, ha estat un taller participatiu en el qual tothom ha pogut donar 
la seva opinió sobre els eixos d’actuació plantejats. L’objectiu principal ha estat recollir propostes 
d’acció que es puguin executar en l’àmbit d’un Pla d’Adaptació Comarcal i que tinguin a veure amb 
els eixos proposats.  
 
RECULL DE PROPOSTES 
 
Per a fer més operatiu el taller participatiu, s’ha agrupat els eixos en quatre blocs: 
 
Del bloc Salut Pública, confort climàtic i seguretat de la població, s’han recollit les següents 
propostes: 
 

● Generar espais de convivència als municipis, adaptats a la nova realitat 
● Rehabilitar i augmentar la sostenibilitat dels edificis residencials i industrials existents. 

Renovar les construccions en aquest sentit. 
● Guanyar verd urbà: descartar qualsevol pèrdua de parcs i posar més arbrat urbà a tots els 

municipis. 
● Increment de les zones verdes dintre dels espais urbans per incrementar les zones 

d’ombres naturals, i incrementar la quantitat de zones permeables. 
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● Assegurances del canvi climàtic 
● Foment del transport públic de proximitat sostenible. 
● Incorporar dins la prevenció de riscos laborals, l’adaptació al canvi climàtic 
● Tenir un protocol de resposta a desastres naturals, que involucri a tota la població, per 

prevenir inundacions i sequeres i respondre efectivament als incendis. 
 
Del bloc de Gestió forestal i prevenció d’incendis, s’han recollit les propostes següents: 

● Aprofitar l’aigua regenerada per a la prevenció i extinció d’incendis 
● Gestionar el risc generat pel transport de mercaderies perilloses per carretera. 
● Descartar noves línies elèctriques d’alta tensió. 
● Actualització i millora dels plans de prevenció d’incendis forestals. 
● Impulsar els aprofitaments de la biomassa (ramaderia i gestió energètica) 
● No posar dipòsits de gas fòssil liquat a prop de zones forestals, afavorir mesures que 

permetin eliminar l’ús de “gas natural” domèstic. 
● Fomentar la silvicultura i la gestió activa dels boscos, amb dotació dels recursos 

necessaris. 
● Promoure i impulsar la ramaderia en el Baix Llobregat, ja que ajuda a mantenir les zones 

boscoses netes i reduir el risc d’incendi. 
● Promoure el bosc ribera: d’aquesta manera s’aconsegueix un increment i preservació de la 

biodiversitat i reducció de risc d’incendi. 
 
Del bloc Cicle de l’aigua - inundacions i riurades, s’han obtingut les següents propostes: 

● Normes urbanístiques més estrictes tenint en compte anàlisi de riscos per desastre natural. 
● Gestió de les rieres adaptada a l’escenari de canvi climàtic. 
● Neteja del riu, reduir possibilitat d’inundació 
● Canvis urbanístics, desqualificar terrenys agraris i forestals per conservar-los, eliminar 

previsions urbanístiques en zones inundables. 
● Correcta gestió de l’aigua de pluja, projectar i pressupostar la instal·lació de xarxes 

separatives de pluvials a tots els municipis. 
● Renaturalització de la costa  
● Rectificació de les infraestructures del port de Barcelona per evitar perjudicis a la costa del 

Baix Llobregat 
● Fusió de la comunitat de regants del canal de la dreta i de la comunitat d’usuaris/es 

d’aigua. 
● Renaturalització de les rieres. 
● Assessorament i subvencions per a reduir el consum d’aigua domèstica. 
● Instal·lacions de canonades als terrats per crear dipòsits d’aigua i reaprofitar l’aigua de la 

pluja. 
● Augmentar l’ús de l’aigua regenerada per a usos que no requereixen la qualitat d’aigua 

potable. 
 
 
Del bloc Espais agraris i biodiversitat, les propostes obtingudes han estat: 

● Preservar els espais agraris 
● Proposar plans de conservació de la biodiversitat a nivell local. 
● Elaborar un inventari de Serveis Ecosistèmics al Baix Llobregat, i estudiar cada 4 anys com 

evolucionen 
● Aprofitar l’aigua regenerada per regar els espais agraris. 
● Protegir el Parc Agrari per treballar la sobirania alimentària. 
● Renaturalització i protecció dels espais naturals degradats. 
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● Biodiversitat com a solució. 
● Blindatge urbanístic del Parc Agrari, ampliació a noves zones agrícoles, i dotació de 

recursos per a una gestió proactiva i executiva de les terres exclusivament per a usos 
agraris. 

● Gestió coordinada espai agrari-espais naturals al Delta, amb un organisme únic amb major 
dotació econòmica i de recursos humans. 

● Respectar els connectors ecològics i aturar els projectes urbanístics que els posen en risc. 
● Aturar la línia alta tensió per zona Xarxa Natura 2000, i espais agraris d’agricultura 

ecològica. 
● Aturar creixement aeroport. 
● Buscar una pauta o criteri entre diversos usos dels espais fluvials 
● Revisar plans fluvials 2001 que no tenen en compte adaptació al canvi climàtic. 
● Revisar afectació sobre el parc fluvial de la construcció de noves infraestructures. 

 
Propostes genèriques: 

● Coordinació entre els diferents plans - fer un mapa d’accions (governança) 
● Coordinació efectiva, transparent i vinculant de les administracions competents en la gestió 

del territori al Baix Llobregat. 
● Formació al personal tècnic dels ajuntaments relacionats amb urbanisme i alcaldia, i 

persones que prenen decisions sobre l’adaptació al canvi climàtic. 
● Revisar els plans urbanístics dels municipis, amb el nou coneixement i necessitats. 
● Assumpció de les previsions del Pla Comarcal d’Adaptació al Canvi Climàtic en el nou 

PDUM. 
● Necessitat de lideratge per part d’alguna de les institucions. 
● Compartir i complementar solucions. 
● Compartir i intercanviar activitats. 
● Compartir campanyes informatives i formatives a nivell local i comarcal. 
● Compartir bones pràctiques a nivell municipal, d’empreses, d’entitats... 
● Educació ambiental i sobre el canvi climàtic. 
● Necessitats de recursos econòmics 
● Projecte Life Clinòmics. 

 
 
 


