Conclusions de la jornada “La gestió de les inundacions”
El dimecres 27 i dijous 28 de novembre de 2013 es va celebrar al Centre d'Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada (CEJFE), la jornada de “La gestió de les inundacions” destinades als
responsables locals de planejament territorial i urbanístic, als especialistes en matèria de
protecció civil, així com també al conjunt d'agents que intervenen en la predicció, avaluació i
gestió de les inundacions.
L’assistència fou un èxit, aplegant un total de 274 persones, amb representants tant de
l’administració local, autonòmica i estatal, com de la universitat i de l’empresa privada. A més a
més cal destacar l'elevat nivell de participació als debats de les 7 taules rodones, una per cada
bloc temàtic de la jornada, que va permetre a la cloenda de l’acte destacar els següents punts



L’èxit tant en nombre com en qualitat dels ponents i assistents a la jornada, i s’aprofita
per agrair l’esforç a tots els ponents i moderadors que desinteressadament han participat
en aquest acte.



L’acte ha estat possible gràcies a la implicació del Departament de Territori i
Sostenibilitat a través de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Institut Geològic de Catalunya,
però es remarca també la d’altres unitats, i en especial el Servei Meterològic de
Catalunya, la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i altres
departaments de la Generalitat com ara el d’Interior mitjançant la Direcció General de
Protecció Civil de Catalunya.



S’ha fet una revisió actualitzada des dels punts de vista jurídic i tècnic, de les diverses
normatives vinculades amb la problemàtica de les inundacions des dels vessants
hidràulics, urbanístics i de protecció civil.



S’han posat en comú les experiències sobre regulació dels usos de les zones inundables
com a una de les eines destacades en la reducció dels danys. S’assenyala que cal però
avançar en la solució de la problemàtica de les ocupacions preexistents i els
planejaments ja aprovats que afecten zones inundables.



Ha permès comentar aspectes tècnics dels avenços en la delimitació de les zones
inundables.



S’ha destacat la gran importància de la necessària coordinació i cooperació entre les
diferents administracions amb competències sectorials sobre la problemàtica de les
inundacions en les diverses fases i aspectes (predicció, avaluació, planificació i gestió
d’episodis).



S’ha exposat i valorat la gran aportació que la geologia fa al coneixement de la
inundabilitat.



S’han exposat els notables avenços en eines de predicció meteorològica, hidrològica,
hidràulica i de protecció de danys.
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S’han comentat diverses aportacions al concepte de gestió del risc per damunt de les
mesures estructurals.



S’ha destacat la conveniència d’impulsar l’educació i conscienciació, o sigui, la cultura
de l’autoprotecció.



S’han exposat i debatut episodis recents d’inundacions sobre els que extreure reflexions
de cara al futur.



S’ha divulgat la disponibilitat cada vegada de més, millor i de fàcil accés informació
sobre inundabilitat com a contribució al coneixement i gestió del risc i per tant reducció
de danys.



S’ha posat de manifest la necessitat de tenir en compte la dinàmica sedimentària, la
càrrega sòlida, els corrents d’arrossegalls, els moviments de vessant i altres processos
geomorfològics en la correcta gestió de les inundacions i fenòmens associats.



S’ha remarcat la necessitat de compatibilitzar les mesures destinades a la reducció de
danys amb les de preservació i millora ambiental.



S’ha posat de manifest el fort caràcter multidisciplinari de la gestió d’inundacions.



S’evidencia la necessitat de promoure el coneixement del risc residual a efectes de la
seva acceptabilitat social.



Ha quedat palès l’allunyament dels coneixements tècnics i normatius del món local i en
especial dels ajuntaments petits.



S’ha destacat la importació d’aplicar mecanismes de participació pública activa, de
concertació i corresponsabilització a la gestió del risc d’inundació.

Finalment s’agraeix a tot el personal de la organització per l’esforç i bon treball dut a terme així
com agrair profundament als nostres amfitrions del CEJFE per haver acollit aquestes jornades
en les seves magnífiques instal•lacions.
Tota la documentació de la jornada està disponible a la pàgina web
(www.igc.cat/inundacions2013).
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