INTERVENCIÓ A L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA XARXA
Sr. Antoni Garcia, 3er Tin. Alc. i Regidor Medi Ambient, Medi Natural i Paisatge Urbà de
l’Ajuntament de Vallirana – En representació del Grup de treball de Gestió Local del Cicle de
l’Aigua
“En nom de l’Ajuntament de Vallirana, com un dels municipis membres del Grup de
treball de Gestió Local del Cicle de l’Aigua és un plaer parlar en representació dels
gairebé 50 ens locals que formem el Grup.
Des de l’Ajuntament de Vallirana estem preocupats per la gestió dels serveis
d’abastament i clavegueram i per aquest motiu ens vam apuntar al Grup. Per
intercanviar experiències, rebre informació i aprendre d’altres municipis per poder
millorar la nostra gestió i infrastructures.
Amb la meva intervenció us vull expressar i compartir el punt de vista dels membres
del Grup respecte la Declaració de Vilanova i la Geltrú que us presentaran a
continuació meva.
Com ja s’ha anunciat, la Declaració tracta sobre l’adaptació al canvi climàtic del
món local en relació al territori i el litoral.
I si hi ha un element que vincula clarament ambdós ambients, el terrestre i el marí és
justament el cicle de l’aigua. Els gestors de l’aigua en som conscients i sabem que tot
el que passa aigües amunt acaba afectant aigües avall.
I també cada cop tenim més consciència que un dels vectors ambientals on tindrà més
repercussió el canvi climàtic serà en el recurs hídric.
Per aquest motiu, en la darrera reunió del Grup de treball vam debatre sobre els
aspectes que havia d’incloure la Declaració en referència al cicle de l’aigua, i, per tant,
permeteu us exposi l’abast de les nostres reflexions per entendre d’on sorgeix el
paràgraf que tracta aquest tema en la Declaració.
En la Declaració proposem que les ciutats i pobles ens comprometem a “Actuar per
una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aigua” però l’important és el que diem
a continuació.
Que actuem així per tenir “capacitat de reacció enfront el canvis” que provoca i
provocarà el canvi climàtic, però també i sobretot “sense oblidar la gestió bàsica
quotidiana”.
I aquest és un tema sobre el qual vam reflexionar i tots els membres del Grup vam
compartir un mateix parer.
Així com en d’altres vectors ambientals com l’energia s’hi han esmerçat recursos i
esforços, que de ben segur calia dedicar; la gestió del cicle de l’aigua, fruit de la
situació econòmica actual, ha quedat molt afectada tant pel que respecte a les
inversions futures que caldria executar, però encara més greu en l’ús, gestió i
manteniment de les infrastructures de les quals ja disposem.

Per tant, som conscients de tota la feina que ens cal fer en la gestió del cicle de l’aigua
per adaptar-nos als efectes del canvi climàtic; però és que justament aquesta és la
mateixa feina que hauríem d’estar fent amb canvi climàtic o sense:
-

perquè estem en un país amb un clima mediterrani canviant, amb sequeres
periòdiques.

-

perquè la necessitat d’assegurar i garantir les fonts d’abastament en quantitat i
qualitat no és només una qüestió de futur a cinquanta o cents anys vista sinó
que és un debat que tenim sobre la taula ara mateix, en el marc del procés de
definició del nou Pla de gestió de la conca fluvial de Catalunya en el qual els
ajuntaments del Grup estem participant.

-

perquè el sanejament adequat de les aigües residuals no només no està
completat sinó que fins i tot no està garantit.

I podria continuar amb altres consideracions.
Per tant, des de l’àmbit que ens toca treballarem per adaptar-nos al canvi climàtic,
però ho hem de fer amb més urgència de la que ens pensem i per moltes raons.
Per aquests motius, hem de dir en veu alta que cal prioritzar una gestió sostenible i
eficient de l’aigua i demanem a tots els municipis de la Xarxa i a la resta
d’administracions supramunicipals que comparteixin aquesta prioritat a tots els efectes.

Moltes gràcies

