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Lloc: Barcelona
Data: 24 de gener de 2019 

Hora: 9:00 

La gestió dels riscos ha esdevingut una eina fonamental en la lluita con-
tra les inundacions. Després d’una primera etapa històrica on hom havia 
d’assumir i conviure amb els danys ocasionats pel desbordament dels cur-
sos fluvials, i d’una segona etapa, ja superada, on la ciència i l’enginyeria 
semblava que podien donar resposta a tot i controlar els efectes adver-
sos d’aquests fenòmens extrems, amb el segle XXI s’imposa el concepte 
de gestió dels riscos com element clau per minimitzar els impactes de 
les inundacions, el que afegit a una percepció de les lleres fluvials com 
a veritables ecosistemes, obliga a un enfocament molt més holístic de la 
problemàtica.

La directiva marc de l’aigua de l’any 2000 i la directiva d’inundacions de 
l’any 2007 concreten aquest nou enfocament de la problemàtica, obligant 
als estats membres de la UE a assumir una política hidràulica molt més 
preventiva i a incloure l’urbanisme, el medi ambient i la protecció civil en la 
gestió dels riscos d’inundació.

Aquesta nova visió no fa desaparèixer el risc, sinó que el gestiona amb 
totes les eines al nostre abast. I és aquí on el desenvolupament de noves 
tecnologies, la generació de nova informació i l’accessibilitat del ciutadà 
a la mateixa esdevenen elements clau en les polítiques que impulsen les 
diverses administracions. El vell argument de la “causa de força major” i el 
desconeixement deixen de ser vàlids, i davant d’això les administracions 
públiques es troben davant un repte que cal afrontar amb èxit.

La jornada que avui es presenta intenta, en la mesura del possible, fer 
un difusió davant administracions locals i tècnics de quin és l’estat de la 
qüestió a data d’avui, i posar sobre la taula les eines existents en el mercat 
que poden ajudar a donar una resposta adequada als reptes plantejats.



Programa
Acreditacions

Benvinguda i presentació de la jornada
Maria Mercè Santmartí
Directora serveis territorials del Dep. de Territori i Sostenibilitat a Barcelona

Plou poc o plou massa, pero ho gestionem
Tomàs Molina
Cap del departament de Meteorologia de Televisió de Catalunya

Pla de gestió del risc d’inundacions
Sandra Ruíz i Navarro
Cap Dept. Planif. i Ordenació Espai Fluvial - Agència Catalana de l’Aigua.

Operativa d’avisos de situació meteorològica de perill 
Santi Segalà i Gallofré
Cap de l’Àrea de Predicció - Servei Meteorològic de Catalunya

Plans d’actuació municipal / Plans d’autoprotecció
Núria Gasulla i Fernández
Subdirectora general de Programes en Protecció Civil

La planificació urbanística
Rosa Vilella i Gassiot
Subdirectora d’Estratègies Territorials i Coneixement (DGOTU)

Pausa - Café

La gestió pluvial com a articuladors de ciutat (Viladecans). 
Enric Batlle i Durany
Dr. arquitectura i paisatgista i soci fundador de Batlle i Roig Arquitectura.

Taula Rodona
David Saldoni i Tena - Alcalde de Sallent i President ACM
Enric Batlle i Durany - Batlle i Roig Arquitectura
Agustí Figueras i Romero- Director enginyeria hidràulica i fluvial ABM
Joan Gándara i Tolsà - Enginyer de camins
Camil Cofan i Amiel - Sub-director General d’Urbanisme

Sistemes d’alerta primerenca
Enrique Velasco i Cabré 
Cap Dept. Gestió de Recursos Hídrics - Agència Catalana de l’Aigua

El risc d’inundació pluvial
Gustavo Ramon Wilhelmi
Director d’operacions de Barcelona Cicle de l’Aigua SA

Cas pràctic
Pendent
Consell Comarcal del Maresme

9:00 - 9:30

9:30 - 9:40

10:00 - 10:20

10:20 - 10:40

10:40 - 11:00

11:20 – 11:45

11:00 – 11:20

11:45 – 12:00

12:40 – 13:00

13:00 – 13:20

9:40 - 10:00

12:00 – 12:40

13:20 – 13:40



Organitza:

Col·labora:

Ubicació: 

Inscripcions a:

Informació:

http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/Jornada/JornadaInundabilitatBCN.html

93 567 28 00

Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
Protecció Civil
Servei Meteorològic de Catalunya

Barcelona cicle de l’Aigua, SA
Associació Catalana de Municipis
Batlle i Roig arquitectura
ABM

Auditori Universitat Pompeu Fabra
C/ Balmes 132-134
08008, Barcelona


