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Títol: L’aigua de la Tordera: de la recerca a la gestió 

Data: 17 gener 2017, de 20.00 a 21.00 hores. 

Breu descripció: 

L'aigua és fonamental per tots els éssers vius, per això és molt important que tothom 
estigui al corrent del que pot implicar el canvi global sobre el cicle de l'aigua local. De fet, 
l'activitat de les persones produeix canvis al clima, a l'ús del sol i als ecosistemes de 
diferents maneres; al mateix temps, aquests canvis ens afecten a nosaltres.  

Pensem que pot ser interessant reflexionar plegats sobre els punts claus per reduir la 
nostra vulnerabilitat als canvis que s'estan produint al nostre voltant i posar de relleu el 
paper de la ciutadania en la gestió de l'aigua.  

Per això us convidem a conèixer el projecte BeWater i participar en un debat facilitat amb 
la finalitat de construir una visió integrada dels reptes als que ens hem d'enfrontar 
i conèixer les solucions proposades des del projecte.  

Després de tres anys de treball participatiu entre científics, gestors i 
ciutadania, BeWater ha publicat quatre plans de gestió adaptativa de l'aigua per quatre 
conques mediterrànies amenaçades pels efectes del canvi climàtic: la Tordera 
(Catalunya), el Pedieos (Xipre), el Rmel (Tunísia) i el Vipava (Eslovènia). En total es 
proposen 102 opcions de gestió que es podrien adoptar en els futurs processos de 
planificació que s’han de desenvolupar a cada conca.  

En aquest acte, Anabel Sánchez, coordinadora del projecte, i Annelies Broekman, 
responsable del cas d'estudi de la Tordera, presentaran les propostes desenvolupades 
amb la col·laboració de diferents actors de la conca amb la xerrada de títol "El 
projecte BeWater: una societat que s'adapta al canvi global". A més a més, es podran 
conèixer de primera mà l'experiència del procés i les repercussions que el projecte ha 
tingut per al desenvolupament del nou pla de gestió de l'aigua a Catalunya gràcies a les 
perspectives presentades per l'Evelyn García Burgos, Departament de control i qualitat de 
l'aigua de l'Agència Catalana de l'Aigua. 

Dades de contacte: 

Annelies Broekman & Anabel Sanchez  
BeWater Project| www.bewaterproject.eu CREAF| www.creaf.cat 
Campus UAB. Edifici C. 08193 Bellaterra (Barcelona) 
Tel 0034 935813584 – 0034 687 510782 

 

 

 

http://www.bewaterproject.eu/bewater-society/tordera-society-spain
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Biografia Ponents: 

Anabel Sanchez Plaza 

Llicenciada en Biologia (UB, 1997) i postgrau en Gestió 
Sostenible de l’Aigua (UNIZAR, 2016). Des de 1996 
contractada com a personal tècnic de recerca del CREAF. 
Des de 1998, he treballat desenvolupant i aplicant el 
model de simulació forestal GOTILWA+. He participat en 
diversos projectes nacionals (MONTES, 
MEDFORESTREAM) i europeus (ATEAM, SilviStrat, 
CARBO-INVENT, CCTAME, MOTIVI, CLIMSAVE) que 
tenien com a objectiu quantificar el balanç de carboni i 
aigua en els boscos mediterranis i europeus, avaluar 

l'impacte (especialment sequera i incendis) del Canvi Climàtic sobre els serveis dels 
ecosistemes forestals, la seva vulnerabilitat i identificar estratègies de gestió forestal 
sostenible i de mitigació i adaptació als efectes adversos del Canvi Global. 
En l'actualitat el meu treball s'orienta cap a l'anàlisi de la vulnerabilitat al Canvi Global en 
l'ús de l'aigua i a la definició de mesures d'adaptació. Actualment, col·laboro en el projecte 
LIFE+ MEDACC i coordino el projecte BeWater (FP7 Science in Society). 

Annelies Broekman  

Doctora Enginyera Agrònoma (2007, Universitat de Bolonya, 
Itàlia) i Màster en Gestió Integrada de l'Aigua (2009, 
Universitat de Zaragoza, Espanya). Des del 2008 treballa 
com a consultora sobre polítiques de gestió de l'aigua, amb 
un interès especial en les pràctiques de governança 
participativa en el context Espanyol i Europeu. Membre de la 
Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua, col·labora amb 
iniciatives ciutadanes i ONG en l'àmbit local, nacional i 
internacional, enfocades a millorar la governança de l'aigua 

a la regió mediterrània. Des del 2013 és membre de l'equip d'investigació Aigua i Canvi 
Global del Centre de Recerca d'Ecologia i Aplicacions Forestals (CREAF) a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i implicada al projecte BeWater (FP7 ciència en la societat) com a 
responsable del cas d'estudi de la Tordera. 

 

Evelyn Garcia Burgos 

biòloga i postgrau en planificació forestal. Especialitzada en 
gestió i planificació fluvial des de fa més de 16 anys. Des 
de l'any 2006 en l'Agència Catalana de l'Aigua impulsant 
projectes de recuperació fluvial i valoració de la qualitat 
hidromorfológica. Sòcia fundadora del CIREF (Centre Ibèric 
de restauració fluvial) i actualment membre de la junta i 
secretària de Wetlands International. 


