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Assistents:
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D’acord amb el calendari previst, i seguint les inquietuds dels membres del panel,
vàrem rebre la visita de Josep Lluís Pau i Roigé, Delegat a Tarragona  de la Conselleria de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Així, es fa la presentació i s’agraeix la seva
intervenció d’antuvi.

El Panel volia conèixer quines eren les tasques, atribucions i responsabilitats
d’aquest departament i així li manifestem. Cal remarcar l’interès que entre els membres
del Panel representava aquesta intervenció, donat que degut al període d’excepcional
sequera que estem patint a Catalunya i especialment a les dificultats de subministrament
a l’àrea metropolitana de Barcelona s’ha iniciat el transport d’aigua dels aqüifers de
Tarragona transportada en vaixell fins Barcelona , amb tot un seguit de reaccions i
controvèrsies sobre l’oportunitat d’aquesta mesura.

En Josep Lluís Pau lliura abans de començar la seva presentació, un seguit de
documentació sobre el seu Departament a tots els assistents. Tot seguit ens explica
detalladament les tasques que li corresponen i la relació de diferents organismes que
estan agrupats sota la seva responsabilitat:



Així, dins el Departament de Medi Ambient hi ha diferents organismes:

• Agencia Catalana de l’Aigua (ACA)
• Agencia Catalana de Residus
• El Servei Meteorològic de Catalunya
• L’Àrea de Medi Natural:

o Gestió del Parcs Naturals
o Caça i Pesca

• Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat
o Oficina del Canvi Climàtic

• Direcció General de Qualitat Ambiental, que té les competències d’activitats
ambientals  i el control de la qualitat de l’aire. Aquest es du a terme mitjançant
dos sistemes de control:

o  Control de l’aire que respirem, mitjançant les 11 casetes de control
ambiental que ja es troben distribuïdes per l’àrea de Tarragona. En Josep
Lluis Pau va comentar que a la nostra àrea i degut a la concentració
d’empreses químiques i la especial sensibilitat de la població s’apliquen
mesures de control molt exhaustives, més que a la resta de Catalunya i que
els indicadors confirmen que hi ha una bona qualitat de l’aire que respirem.

o Control de les emissions (que controlen les empreses amb la supervisió dels
controls que fa el departament)

En aquest punt, es va obrir el diàleg amb els membres del panel. Tina Veiga va
preguntar si es feien inspeccions “sorpresa” a les empreses, el delegat va
respondre que afirmativament. Agustí Mallol va puntualitzar que la contaminació
que provoca el tràfic  és molt pitjor i que malgrat això sempre posem l’accent en el
sector químic.

Per acabar, el Delegat va comentar en diàleg amb els assistents el tema de l’aigua.
Va parlar de la gestió d’aquest element tant necessari, apuntant que les tres gran
línies d’actuació eren la recuperació de recursos, la reutilització i la desalinització.

Finalment, vàrem reiterar l’agraïment de tots per la presentació que ens havia fet i
es va concloure l a sessió.
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