
             PROGRAMA
11.00 h - Presentació de la jornada

Pere Josep Jiménez, de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

11.10 h - Benvinguda
Lluís Ridao, director de l’Agència Catalana de l’Aigua
Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Cristina Sánchez, presidenta de la Xarxa per a la Conservació de la Natura

     
11.25 h -  Política hidràulica a les comarques de Tarragona

 Jordi Molist, cap de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua

11.45 h - Conservació i restauració ambiental de l’àmbit fluvial a les comarques de Tarragona i Terres de
l’Ebre

Antoni Munné, cap del Departament de Control i Qualitat de les Aigües, Àrea de Gestió del Medi de l’Agència 
Catalana de l‘Aigua  

12.05 h - La custòdia del territori com a eina per a la conservació d’ecosistemes fluvials
Guillem Bagaria, de la Xarxa per a la Conservació de la Natura

12:25 h - Torn de preguntes

12:45 h - Cloenda
Marta Subirà, Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya

Aquesta jornada és la primera d’una cicle de tres jornades en què s’abordarà la conservació d’ecosistemes fluvials en domini 
públic hidràulic a Tarragona i les Terres de l’Ebre des de la perspectiva de diferents actors que hi participen i col·laboren per a 

fer-la possible. 
La jornada s’enfoca a la política de l’Agència Catalana de l’Aigua pel que fa a aspectes que incideixen en la conservació 

d’aquests ecosistemes, i a l’estratègia de custòdia fluvial que es promou des de la Xarxa per a la Conservació de la Natura en 
col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua. En les següents jornades es tractarà la conservació dels ecosistemes fluvials 

des de la perspectiva de les entitats ambientals i de l’administració local

INSCRIU-TE AQUI!

Organitzen: 

Jornada en línia                       Divendres 28 de maig, 11-13h 

Política hidràulica i conservació del medi 
fluvial en l’àmbit de les comarques de 

Tarragona i Terres de l’Ebre

1a jornada

+ info: gbagaria@xcn.cat / xcn.cat

https://forms.gle/naRS74iWm1NmMd1R6

