Dia Mundial de l’aigua

La planificació hidrològica:
Noves oportunitats
Jornada tècnica en línia
Dilluns 22 de març de 2021

Presentació
La Planificació hidrològica permet fer
compatible
la
consecució
dels
objectius ambientals amb els objectius
socioeconòmics a través de les
demandes pels diferents usos de
l’aigua.
Aquesta
planificació
hidrològica es revisa i s’actualitza
cada sis anys. Actualment ens trobem
en el tercer cicle que compren del
2021 al 2027, que ha d’incorporar
regulació de normes nacionals i
comunitàries, sobretot fonamentat
amb la Directiva Marc de l’Aigua.
L’objectiu d’aquesta jornada és donar
a conèixer quines novetats i reptes
ens trobem en aquesta tercera
planificació hidrològica a través de les
autoritats competents, l’ACA i la CHE,
i
posteriorment
conèixer
com
s’encaren els reptes en la gestió de
l’aigua a través de Comunitats de
Regants representatives del territori i
l’Associació Catalana de Comunitats
de Regants (ACATCOR)

Organització

Programa
9.45 h Presentació de la Jornada
Sr. Oriol Anson, director General de Desenvolupament Rural del
DARP.
10.00 h El Pla de conca de 3r cicle: Mesures per a nous reptes
Sr. Antoni Munné, cap del Departament de Control i Qualitat de les
Aigües. Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
10.45 h Novetats del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre
Sr. Miguel Angel Garcia, jefe de l’Oficina de Planificación Hidrològica.
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
11.30 h Taula rodona
Moderador: Sr. Antoni Enjuanes, DARP.
Sr. Carles Gabernet, Assoc. Catalana Comunitats Regants ACATCOR
Sr. Miquel Àngel Prats, Comunitat Regants Pantà de Riudecanyes.
Sr. Francesc Camps, Junta Usuaris Ter.
Sr. Amadeu Ros, Comunitat Regants Canals d’Urgell.
Sr. Josep Mª Jové, Comunitats Regants Segarra Garrigues.
12.30 h Cloenda de la Jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina del Regant:
Sra. Maite Sisquella (Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat)
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