
Notes sobre el Taller d'eines legals per a la incidència política 

El taller s'inicia amb una contextualització de José Hurtado, responsable jurídic 
d'Ecologistes en Acció.  
 

Les principals problemàtiques tractades relacionades a la conca del Besòs en un marc 
d'AMB han estat sobre contaminació de l'aire (superació de dades i no presa de mesures), 
la contaminació del riu (desastre ecològic provocat per Ditecsa), la històrica contaminació 
del sòl a Badalona i Sant Adrià, i els plans urbanístics, dels quals gairebé sempre ens donen 
la raó als jutgats però en ocasions ja està fet el desenvolupament i no hi ha valentia per 
executar la sentència. 
 

Hi ha obligació legal de respondre la sol·licitud d'informació ambiental. L'acció jurídica 
necessita anar acompanyada d'una comunicació i acció al carrer. Cal treballar per tenir un 
llistat de pèrits voluntaris. 
 

Intervencions: 

● Associació Naturalista de la Tordera: Impactes en la capçalera de la conca. Cal 
actuar com una unitat de conca. Ocupació de zones inundables per polígons. La 
reposta és que els responsables són els promotors urbanístics i també els 
ajuntaments. 

● Marea Verda: Més de 50 punts de sòls contaminats. Els Ajuntaments són 
responsables? No volen conèixer l'estat del sòl? 

● Aire Net: Hi ha una complicitat entre la indústria i les autoritats. Com podem 
aconseguir diners pels advocats. 

Respotes: Per a presentar denúncies com a entitat cal tenir personalitat jurídica. S'està 
incidint perquè hi hagi jutjats i advocats d'ofici especialitzats en medi ambient. Les entitats 
tenen accés a la justícia gratuïta. (posteriorment el Departament de Justicia li ha negat a 
Ecologistes en Acció). Cal incidir en les responsabilitats funcionarials. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Notes sobre el Taller del problema dels abocaments d'aigua residual a mar: 
implicacions per a l'ecosistema costaner 

A càrrec de Elisa Berdalet, investigadora de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona. 

El taller es va centrar en impartir els coneixements científics sobre la interconnexió entre el 
mar, els rius, els ecosistemes terrestres i l'atmosfera, i l'existència de molts processos físics, 
químics, biològics i geològics que actuen a escales de temps i espai molt diverses. Aquesta 
comprensió global i bàsica del funcionament dels ecosistemes costaners, ens permet 
plantejar-nos quins poden ser els problemes associats als abocaments d'aigües residuals al 
mar. L’excés de sals minerals i d'altres nutrients orgànics que contribueix a la proliferació de 
algues marines i de bacteris, els abocaments de metalls pesants i compostos orgànics i 
inorgànics poden ser els principals elements de degradació dels ecosistemes costaners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notes sobre el taller del Parlament Ciutadà Metropolità 

El taller, dirigit per la Itzíar González, se centra, en un primer moment, en la definició del que 
és un Parlament Ciutadà. 

Partim de que en un sistema democràtic hem delegat la capacitat de legislar.  Però això és 
insuficient. Necessitem un Parlament complementari, el ciutadà. 

Un Parlament Ciutadà és un moviment ciutadà amb voluntat i capacitat de legislar. és un 
instrument de cultura política que parteix de l’expertesa de la ciutadania en el coneixement 
dels problemes.  

No és un espai de militància.  És un espai de trobada, d’escolta, d’empatia, de deliberació, 
de pluja d’idees. És un espai per compartir coneixements i experteses, i buscar punts de 
coincidència. És un espai de lluita pels interessos comuns. Ës un espai de micropolítiques 
que pretén, també, acabar amb les lluites sectoritzades per fer-les transversals i conjuntes. 
Només cal, en un moment donat, establir prioritats. No és una institució permanent, és una 
actitud permanent. que sorgeix al voltant de problemàtiques concretes.  

Suposa un esforç per reunir-se amb voluntat d’articular una proposta de llei. No pretén 
competir amb el poder sinó traçar polítiques que treballin temes que acabin proposant lleis.  

La infraestructura que es crea al voltant d’un Parlament Ciutadà es pot generalitzar, quan 
acabi la problemàtica que el va generar, a d’altres problemàtiques que es vagin presentant 
posteriorment.  

Pel que respecta al seu funcionament, el Parlament Ciutadà parteix d’una Taula, 
constituïda per diferents entitats, que prepara un debat al voltant d’un tema, que defineix 
problemes, que argumenta, que fa propostes. La Taula disposa d’una cartografia de totes 
les persones interessades, elabora un document i els envia. Hi ha un temps per les 
al·legacions, que són gestionades per la Taula.  

El dia del Parlament Ciutadà es visibilitza el document i les al·legacions, i es dona veu a qui 
presenta les al·legacions i a la resta d’assistents. Es delibera conjuntament i es prenen 
decisions consensuades. 

Al llarg del temps el Parlament Ciutadà ha tingut diferents noms: Marea Blanca, Parlament 
Ciutadà de Terrassa, Parlament de la Cultura de Barcelona… 

En un segon moment del taller, Dante, company del MAPID (Moviment per l’aigua Pública i 
Democràtica) explica el naixement d’aquest moviment, inspirat per Aigua és Vida i motivat 
per la pregunta sobre el model de gestió de l’aigua que volia, dirigida a la ciutadania de 
l’Àrea Metropolitana.  

Amb el temps, el MAPID afegeix a la inspiració d’Aigua és Vida la del Parlament Ciutadà de 
Terrassa, i comença a pensar en un Parlament Ciutadà sobre l’aigua. Un interès, el de 
l’aigua, justificat per la seva condició d’element de vida per a tothom i pel fet que tothom 
compartim, també, les problemàtiques associades.  



A diferència de Terrassa, a l’Àrea Metropolitana la gestió de l’aigua afecta a 32 municipis, 
23 dels quals tenen un model de gestió mixta. Amb el parlament ciutadà sobre l’aigua es 
pretén enxarxar aquests 23 municipis per tal de recuperar la gestió pública i democràtica. 
Un eix, aquest de l’aigua, que necessàriament incorpora altres eixos associats, tals com el 
sanejament o el medi ambient.  

I com calen eines per enxarxar-nos, el MAPID disposa de Coincidim, la plataforma creada 
per Platònic que facilitarà aquest enxarxament. Coincidim és un plataforma que es 
constitueix com un espai d’articulació de les entitats. Un espai que pretén copsar el sentir de 
la ciutadania. Un espai de reconeixement entre les entitats que cartografia. Un espai per 
presentar propostes i imaginar accions conjuntes. El Parlament Ciutadà de l’aigua pot ser la 
primera d’aquestes accions.    

 

 

 
 


