
 

 

 

ACTA SESSIÓ DE RETORN DE LA MeTACC DE LES TERRES DE L’EBRE 

16 d’octubre de 2018 
Campus de l’Ebre de la URV 

Assistents: 4 

ORDRE DE LA SESSIÓ: 

 Benvinguda 

 Recordatori del procés participatiu i contextualització del retorn 

 Presentació del document “Estratègia per a l’adaptació al canvi climàtic” 

 Presentació i validació del document “Estratègia i pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic 
de les Terres de l’Ebre” 

 Avaluació i cloenda 

 

APORTACIONS RECOLLIDES: 

 Es planteja que potser hagués sigut millor no tenir en compte el criteri de replicabilitat per 
determinar la prioritat de les accions de pesca. S’afegeix que potser caldria afegir una explicació 
entorn aquesta segona priorització molt clara al document. 

 Es consulta si l’observatori es preveu com un òrgan. 

Es respon que es tractaria de fer com en el cas d’una estació d’avisos de l’ús eficient del vector 
aigua, tal i com ja existeixen per altres vectors o aspectes. 

 Es pregunta com es vincularan els agents amb aquest observatori? 

Es respon que s’hi està treballant, doncs aquest seria un dels reptes. 

 Es comenta que un dels factors que ho poden afavorir és fent que els beneficis tangibles d’aquest 
observatori siguin visibles per aquests agents a implicar. 

 Es comenta que l’observatori només considerarà les necessitats d’aigua agrícoles o també 
d’altres? 

Es respon que cal tenir en compte que el major % d’ús d’aigua a les Terres de l’Ebre és l’agrícola, 
amb molta més mesura que l’industrial i el ciutadà. 

 Es comenta que algunes projeccions de creixement de població d’alguns territoris de les Terres 
de l’Ebre són molt elevades i posen suposar un problema d’aigua futur. Es pregunta que com 
afectarà. 



Es respon que en general, caldrà tenir-ho en copte tot, doncs és un observatori de la sequera a 
la qual influeix qualsevol ús de l’aigua 

 Es pregunta si la part de disponibilitat d’aigua està prou identificada per incloure-la a 
l’observatori? 

Es respon que realment és una part complicada. No obstant, com que la prova pilot preveu que 
aquest observatori de la sequera es faci en un territori molt delimitat, en aquest àmbit sí que es 
coneixerà tota la disponibilitat existent. 

 Es consulta si realment és aplicable aquest observatori i pot elaborar models, pot suposar un gran 
benefici per a gran part del sector agrícola, que pot ser un incentiu per a la seva implicació. 

Es respon afirmativament i que  cal disposar de molta informació agrícola, de conreus, informació 
que actualment ja disposa el Departament d’Agricultura. 

 En relació a l’acció 14.2, es comenta que el que explica no sembla correspondre amb l’actual 
comissió per la sostenibilitat, que és un òrgan únicament consultiu, sense lideratge. També es 
considera que no és cert que no s’hagin reconegut els seus grups com espais vàlids per a la presa 
de decisions. 

Es respon que el que es preveu és que l’òrgan futur també tingui certa funció executora i 
coordinadora. No obstant, caldria fer més evident en el document que l’actual comissió per la 
sostenibilitat s’hauria de reformular per tal que pugui assumir una funció més  executora i de 
coordinació (tenint present que hi ha reglaments que la regulen). 

 Es fa una esmena en relació a l’acció 9.1: enlloc de posar “Les Cases d’Alcanar” hauria de posar 
“Alcanar”. 


