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ACTA DE REUNIÓ  
CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT i 
SOSTENIBILITAT I TERRITORI 
 

Identificació de la reunió 
Núm. 2022-19/002 
Caràcter: Ordinària 
Data: 07.11.2022 
Hora: 18.00 hores 
Lloc: Mixta: On line a través de meet i presencial a sala de plens de l'Ajuntament 
 
Hi assisteixen presencialment: 
Marta Santiño   ADF Puig Vicenç Sant Boi 
Miquel Villa     Associació Meteo Baix Llobregat 
José Antonio Santín   La Rutlla - Natura 
Francesc López   Federació d'Associacions Veïnals 
Jordi Agustí     Fundació Marianao 
Xavi Ladero    Federació d'Associacions Veïnals 
Mireia Mendoza   Plataforma Defensa Bens Comuns 
Tona Mangues   Ciutadana 
Jaume Sans    ERC 
Josep Maria Cervelló  ERC 
César Thovar   Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Daniel Martínez Redondo  Regidor Transició Energètica i Hídrica  
Rosa Cifuentes   Cap de Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut 
Ciara Escoda    Cap Patrimoni Natural i Verd Urbà 
Josep Escarrà   Cap de Medi Urbà i Sostenibilitat 
Araceli Luque   Tècnica de Qualitat Ambiental 
Àlvaro Sainz    Àrea Metropolitana de Barcelona 
José Alonso     Àrea Metropolitana de Barcelona 
Elena Vera    Àrea Metropolitana de Barcelona 
Isaac Farradellas   MCrit 
Magdalena Moreno   Tècnica de Ciutat Sostenible i Saludable 
 
Excusa la seva absència: 
Xavier Pedrós    Federació d'Associacions Veïnals 
 
Assistència on line: 
Antonio Quilez   IES Marianao 
Maria Stella Cartesio   IES Camps Blancs 
Víctor Luna    Som Energia 
Jessica San Nicolás   Mountain Waste Collection 
Núria Salán     Ciutadana 
Ariadna Verge 
Josefina Sainz    
Laura Palau     Tècnica de Patrimoni Natural i Verd Urbà 
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Ordre del dia 
1) Aprovació de l'acta anterior  
2) Presentació del Projecte Mediambiental Torre de la Vila 
3) Presentació del Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic 
4) Torn obert de paraules 
 
Desenvolupament de la reunió 
 

El regidor de Medi Ambient, César Thovar, dóna la benvinguda a les persones assistents i fa 
una breu introducció del desenvolupament de la sessió i dels punts de l'ordre del dia. 
 
1) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Es comenta que a l'acta de la sessió anterior no figuren les persones que van assistir on line i 
s'explica que al moment de la sessió no es va prendre nota i amb l'enregistrament no hi ha 
forma de saber-ho. Així mateix, es fa constar que manca relacionar persones que van excusar 
la seva absència, i s’acorda incorporar aquesta informació.  
L'acta s'aprova per unanimitat amb aquesta esmena. 
 
2) Presentació del Projecte de Parc Ambiental de Torre de la Vila 
 
César Thovar fa una introducció del projecte i dona pas a Álvaro Sainz i José Alonso del 
Servei de Coordinació General d'Infrastructures de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que han 
dissenyat el projecte.  
 
Álvaro Sainz explica que consta de 2 fases, en la inicial es desenvolupa la part més propera a 
la Masia de Torre de la Vila i en la posterior la resta. 
 
Rosa Cifuentes afegeix que la primera fase, es financia amb el programa DUSI i ha d'estar 
finalitzada abans del 31 de desembre de 2023, per això s'avança. La segona no té encara 
terminis fixats, i per tant no té tanta urgència, s'anirà treballant en paral·lel i probablement serà 
pel 2024, però es vol donar una visió global de tot el projecte. 
 
José Alonso fa una explicació detallada de la intervenció, pensada per crear espais molt en 
contacte amb la natura, de baix manteniment i incorporant sempre solucions basades en la 
natura: afavorint la filtració d'aigua, la selecció d'espècies autòctones i que necessiten poc 
rec,... 
 
Rosa Cifuentes explica que és un parc per a tots el públics, no només per escoles. La idea és 
que la Masia estigui oberta a les tardes i el caps de setmana perquè ha de ser el “motor” de 
les activitats lúdico-educatives i l’element central del Parc en aquest aspecte. La intenció és 
que sigui un parc urbà amb vocació de ciutat i també metropolità.   
 
César Thovar afegeix que aquests terrenys són recuperats, no eren municipals i l'Ajuntament 
els ha expropiat per poder fer aquest projecte.  
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Es fan diverses preguntes i comentaris per part de les persones assistents que es van 
responent a la sessió. 
 
César Thovar agraeix la presentació i les aportacions i dona pas al següent punt. 
 
3)  Presentació del Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic 
 
Josep Escarrà fa la introducció d'aquest Pla, explica que anteriorment s'havia presentat en 
aquest espai el Pla de Mitigació, que és el que té com a objectiu lluitar contra el canvi climàtic,  
però com que aquesta eina és més lenta que les conseqüències en que es mostra el canvi 
climàtic, s'ha de treballar ja en l'adaptació. 
 
El Pla de Mitigació i el Pla d'Adaptació es presentaran junts a la Unió Europea, com a PAESC, 
en el marc del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses que va subscriure el Ple Municipal. 
 
Dona la paraula a Elena Vera de l'Àrea Metropolitana i a Isaac Faradelles de MCrit, que han 
treballat en la diagnosi i el Pla d'Adaptació. 
 
Elena Vera explica que el Pla de Mitigació recull totes aquelles accions adreçades a reduir les 
emissions de CO2 i el Pla d'Adaptació treballa sobre aquells fenòmens que sabem que degut 
al canvi climàtic es produiran. Sobre aquests riscos climàtics pivoten les 35 actuacions del Pla 
Local que avui es presenta. 
 
Els riscos són les onades de calor, la sequera, les inundacions, els incendis i les ventades. 
Explica què elements s'han tingut en compte a l'hora de realitzar la diagnosi i com aquests 
riscos poden afectar al municipi. A nivell de costos s'ha recollit el cost de cada actuació però 
també una estimació dels costos que pot suposar no actuar. També s'ha elaborat un 
programa de seguiment i de comunicació. 
 
Isaac Faradelles explica en detall cadascú dels riscos recollits en la diagnosi del Pla i també el 
Pla d'Acció, que són 35 accions agrupades en 7 àrees. 
 
S'obre un torn de paraules per preguntes i aportacions. 
 
Jordi Agustí pregunta respecte el risc d'incendis, ja que li ha semblat que en algun moment hi 
havia informació discordant. 
 
S'explica el motiu pel qual apareix en principi com a risc alt i finalment com a mitjà, es valora 
en relació amb d'altres municipis així com amb d'altres riscos del municipi. També se suma 
que fa anys que es treballa en aquesta línia de prevenció. 
 
Mireia Mendoza pregunta respecte els refugis climàtics: pel que fa als interiors si s'ha tingut en 
compte el reial decret 14/2022 de limitació de temperatura; pel que fa als exteriors si s'han 
determinat els espais que s'han donat a conèixer perquè es faran canvis substancials al verd 
urbà de la trama urbana, perquè sinó no són molt accessibles. 
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Josep Escarrà respon sobre els refugis climàtics interns que s'aprofiten els equipaments que 
es mantenen oberts els mesos d'estiu per no consumir més energia. Respecte els externs, 
encara són deficients, però això és un dels aspectes que es pretén millorar amb el Pla 
d'Actuació d'aquí al 2030, que hi hagi a tots els barris i que siguin accessibles. 
 
Josep Maria Cervelló demana que s'utilitzi la terminologia d'escalfament global o d'emergència 
climàtica, en lloc de canvi climàtic, donat que és la terminologia que s'utilitza des de la 
comunitat científica. També pregunta com és que la Biblioteca M. Aurèlia Capmany, únic 
refugi climàtic del barri de Cooperativa segons consta a la porta, tanca a l'agost. 
 
Josep Escarrà explica que el nom no es pot triar ja que el Pla forma part d'una documentació 
del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses i de la Comunitat Europea. Respecte la biblioteca diu que 
no està identificat com a refugi climàtic. 
 
Josep Maria Cervelló fa d'altres aportacions, comenta respecte el mapa de zones inundables 
que la zona de la Parellada està identificada com una de les zones més inundables, seria un 
bon lloc per posar SUDS i que quedés com a espai obert i que no fos una zona urbanitzada. 
Pel que fa a les sequeres, respecte els recursos d'aigua està d'acord, tot i que s'ha de veure 
quins usos es fa d'aquesta aigua dintre de la ciutat, per exemple, pregunta si l'aigua que 
omple el llac de la muntanyeta és la mateixa que omple les piscines o és aigua de xarxa? 
També afegeix que quan es parla de valor paisatgístic també està relacionat amb el model 
urbanístic expansiu que es fa a la ciutat, fins i tot les franges de protecció d'incendis influeixen, 
pensa que s'ha d' intervenir més en la gestió del bosc que no en les franges. En resum opina 
que al Pla es recullen uns criteris que tothom pot estar d'acord, però no se sap desprès si 
aquests influiran a totes les polítiques locals o seran només recomanacions. 
 
Isaac Faradelles comenta que el Pla recull els aspectes que ha esmentat de franges i gestió 
forestal. També estan recollides al Pla de Prevenció d'Incendis. 
 
Miquel Villa comenta que dins de les accions transversals es demana una estació 
meteorològica al meteocat i pregunta si s'ha previst alguna acció de manteniment i seguiment 
de les que ja existeixen a Torrelavila i Protecció Civil.   
 
Josep Escarrà explica que d'aquestes estacions es poden extreure dades, però els mapes de 
riscos es fan a partir de les oficials, per això és important tenir una del meteocat. 
 
Marta Santiño ofereix la col·laboració de l'ADF en totes les accions de protecció d'incendis i 
recorda que també participen a Protecció Civil, per tant demana se'ls tingui en compte també 
per d'altres actuacions. 
 
Jaume Sans pregunta per la previsió d'aprovació del Pla. 
 
Elena Vera respon que a l'últim ple de 2022 o primer de 2023. 
 
S'acorda compartir amb el plenari la versió definitiva corregida del Pla. 
 
Es tanca la sessió a les 20.30h de la qual s'estén aquesta acta.  


