
Fonaments de la gestió local del cicle de l’aigua 

 

Fonaments de la 

gestió local del 

cicle de l’aigua 
Cicle de jornades     

 

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: 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. 

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. 

 

Destinataris  

Càrrecs electes, tècnics de l’administració, consultors, professionals del sector 
de l’aigua. 

 

Organitzen :  

Amb la col∙laboració : 

 

 

   

http://www.diba.cat/web/cjs/inici?p_p_id=cjsmenu_WAR_cjsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_cjsmenu_WAR_cjsportlet_javax.portlet.action=selectActivityContentDetail&_cjsmenu_WAR_cjsportlet_ai=1581&_cjsmenu_WAR_cjsportlet_aci=10282
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Dates i horari: 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) 

Lloc:   Sala d’Actes del Vagó. Recinte de l’Escola Industrial de la 
Diputació de Barcelona.  

C. Comte d’Urgell, 187 - Bacelona 

Aforament limitat a : 100 persones 

Inscripció gratuïta. És possible inscriure’s a sessions independents 

 

 

Sessió 1: El servei local 
d’Abastament d’aigua – fonaments 
ambientals, socials i econòmics. 

Sessió 1 / Dijous 25 de febrer  - Sala d’Actes del Vagó 

 

BLOC 1. Planificació i política local del servei d’Abastament d’aigua 

Plans vigents a Catalunya (estatals, catalans i municipals). Revisió del pla de 
conca. Canvi climàtic i escenaris futurs.  

Ponència marc  a càrrec  de JORDI MOLIST Cap de l’Àrea d’Abastament d’Aigua, Agència 

Catalana de l’Aigua i GABRIEL BORRÀS, Oficina Catalana de Canvi Climàtic 

 

BLOC 2. Polítiques locals del servei d’Abastament d’aigua 

Ponència marc  a càrrec de JOAN GAYA,  

Taula rodona amb representants de diverses administracions locals 
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Resta del cicle de jornades 

Sessió 2: Gestió del servei local 
d’abastament d’aigua 

 

Sessió 2 / Dimarts 15 de març (Setmana de l’Aigua) – Sala d’Actes del Vagó 

BLOC 1. Fonaments sobre la gestió del servei: Captació i tractament. Distribució. 
El suport de la Diputació de Barcelona. 

BLOC 2. Models de gestió del servei d’abastament  

Amb intervencions de representants de la Diputació de Barcelona i diversos ens locals 

 

 

Sessió 3: Aspectes socials i 
econòmics del servei d’abastament  

Sessió 3 / Dijous 21 d’abril – Sala d’Actes del Vagó 

BLOC 1. Del finançament i la política tarifaria als aspectes socials del servei. 

Amb  intervencions  de  representants  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  i  referents  de  Serveis 
socials de diversos ens locals 

BLOC 2.  La transparència i la participació ciutadana sobre la gestió local de 
l’aigua 

Amb intervencions de ponents experts i representants de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat 

 

Sessió 4: Aprofitament local de 
recursos hídrics no convencionals  

Sessió 4 / Dijous 19 de maig – Sala d’Actes del Vagó 

Concepte d’aigua regenerada. Legislació. Aplicacions. Reutilització directa i 
indirecta. Aigües grises i aigües pluvials. Aigües freàtiques 

Amb intervencions de representants de l’Agència Catalana de l’Aigua, Diputació de Barcelona i 
de diversos ens locals 
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Inscripcions  

Preguem ens confirmeu la vostra assistència a través del Formulari d’inscripcions, 

 

Com arribar-hi 

 
MAPA 

Per arribar us recomanem, en la mesura del possible, que feu servir 
el transport públic o que compartiu el vehicle privat 

Tren: fins a les Estacions de Sants o de Passeig de Gràcia. 

Metro: L5, Estació Hospital Clínic. 

Bus 14, 31, 37, 41, 54, 59, 63, 66, 67 i 68 

www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/1581/2778

