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Dades: Dijous, Febrer 25, 2016 - 09:00 - 14:00
Adreça: Sala d'Actes de l'Edifici del Vagó. Recinte de l'Escola Industrial. c. Comte d'Urgell, 187
Població: Barcelona
Públic al qual s'adreça: Càrrecs electes, tècnics de l’administració, consultors, professionals del sector de
l’aigua.

En el marc de l’inici d’un nou mandat municipal, els ens locals tenen nous reptes sobre la taula en referència a la
gestió local del cicle de l’aigua. Amb l’objectiu d’introduir aquestes qüestions entre els nous responsables electes
dels ens locals, com posar al dia l’estat de la qüestió, novetats respecte aquests plantejament de cara als gestors
i tècnics, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Ambientòlegs
de Catalunya organitzen aquest cicle de jornades. (...)
Quins nous reptes hem de fer front: garantir l’abastament d’aigua potable com a dret humà per a tota la
ciutadania - tant des del punt de vista de la garantir del recurs en el context mediterrani i d’adaptació al canvi
climàtic -, com des del punt de vista d’accés al servei; disposar d’un servei sostenible econòmicament en el
temps; promoure la transparència i la participació ciutadana en el marc de les polítiques locals del cicle de l’aigua.
CALENDARI DEL CICLE: 4 sessions mensuals (25 de febrer, 15 de març, 21 d’abril i 19 de maig). De 9:30 a 14 h
(30 minuts de pausa)

Sessió 1: El servei local d’Abastament d’aigua – fonaments ambientals, socials i econòmics. Dijous 25 de
febrer
Sessió 2: Gestió del servei local d’abastament d’aigua. Dimarts 15 de març (Setmana de l’Aigua)
Sessió 3: Aspectes socials i econòmics del servei d’abastament. Dijous 21 d’abril
Sessió 4: Aprofitament local de recursos hídrics no convencionals. Dijous 19 de maig
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