Jornada
Els cabals ambientals a Catalunya.
Reptes, perspectives i exemples d’aplicacions
- Dijous 29 de novembre del 2018 Espai Cultural dels Canals d’Urgell (Casa Canal). Mollerussa
Els cabals ambientals o ecològics tenen l’objectiu de garantir el bon funcionament dels ecosistemes vinculats
al medi hídric. Sovint això representa conflictes amb la resta de demandes ordinàries dels cursos fluvials (usos
domèstics, industrials i agrícoles) i en les planificacions futures.
A Catalunya, la determinació i la implantació d’aquests cabals es fa separadament per als dos àmbits de
planificació hidrològica existents: les conques internes de Catalunya (CIC) i la part catalana de les conques de
l’Ebre i la Garona. L’Agència Catalana de l’Aigua té plenes competències per establir i implantar un règim de
cabals de manteniment a les conques internes.
En canvi, a les conques catalanes de l’Ebre i la Garona, l’ACA realitza els estudis necessaris, el càlcul i la validació
de cabals de manteniment amb els mateixos criteris que es fa a les conques internes, per tal d’obtenir uns cabals
de manteniment coherents per a tot Catalunya, que transmet a l’organisme de conca competent (Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre) per a la seva implantació.
En aquesta línia, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) des de l’1 de juny implanta l’obligatorietat d’alliberar
cabals ambientals o ecològics en el 50% dels rius i conques internes, seguint les directrius que marca l’actual
planificació hidrològica catalana entre el 2016 i el 2021. És important destacar que per primera vegada a
Catalunya es fixen cabals de manteniment d’obligat compliment pels aprofitaments existents.
En aquesta jornada abordarem el tema dels cabals ambientals des de diferents perspectives, veurem exemples
de col·laboracions entre diferents actors i debatrem sobre un tema tan controvertit com sensible.
Jornada gratuïta. És necessari confirmar asisstència a través del formulari online.
Places limitades.
Per a més informació contacteu amb fluvial@custodiaterritori.org o bé trucant al 93 886 61 35
Organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Casa Canal de Mollerussa

Jornada
Els cabals ambientals a Catalunya.
Reptes, perspectives i exemples d’aplicacions
PROGRAMA
09:45h – Presentació de la jornada.
10:00h - Implantació de cabals ambientals a Catalunya
Mònica Bardina, tècnica del Departament de control i qualitat de les aigües de l’ACA
10:40h - Quin valor tenen 2 m3/s? Els rius com a sistemes socio-ecològics
Dídac Jordà Capdevila, doctor en ciències ambientals i investigador postdoctoral a l’Institut Català de Recerca
de l’Aigua
11:20h - Propuestas de mejora y avance en relación con los caudales ambientales: el proyecto QCLIMA
Tony Herrera, biólogo. Presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial, miembro de la Fundación Nueva
Cultura del Agua y Director-gerente de la consultora MEDIODES, Consultoría Ambiental y Paisajismo, S.L.
12:00h - Pausa cafè
12:15h - Regulació dels cabals dels rius per a compatibilitzar usos socials, ecològics i empresarials. Exemples de
sinèrgies entre empreses, administracions i col·lectius socials
Exemple del riu Gaià (la Sínia-Repsol). Héctor Hernández, Associació Mediambiental La Sínia
Exemple del Pallars Sobirà (l’Associació d’Empreses Turisme Actiu Pallars Sobirà - Consell Comarcal – Endesa).
Florido Dolcet, President de l’Associació d’Empreses Turisme Actiu Pallars Sobirà
12:45h - Torn de preguntes i taula rodona amb:
Mònica Bardina. Agència Catalana de l’Aigua
Dídac Jordà. Institut Català de Recerca de l’Aigua
Àlex Mases. Batlle Ajuntament de Linyola
Héctor Hernández. Associació Mediambiental La Sínia
Pere Josep Jiménez. Coordinador Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix
Florido Dolcet. President de l’Associació d’Empreses Turisme Actiu Pallars Sobirà
13:30h - Presentació del Projecte de recuperació fluvial de la Séquia del Poble de Linyola (afluent del riu Ondara).
Àlex Mases, batlle de l’Ajuntament de Linyola
Toni Costa, La Llena ambiental (tècnic encarregat del projecte de restauració)
Rafel Rocaspana, Gesna (tècnic encarregat del projecte de restauració)
13:45h - Dinar. 2 opcions recomanades al municipi de Linyola:
Amoca: www.amocarestaurant.cat (973575110). Menú 16 €. C/ Llibertat, 32, 25240 Linyola, Lleida.
Nou Ateneu: Menú 10 € (973 71 43 41). Plaça Planell, 16, 25240 Linyola, Lleida
15:00 – 16:30h - Visita a la Séquia del Poble de Linyola.
Alex Mases, Toni Costa i Rafel Rocaspana
Lloc de trobada: Plaça de l’Església del municipi de Linyola.

LLOC DE REALITZACIÓ:
Espai Cultural dels Canals d’Urgell (Casa Canal). Avinguda de Jaume I, 1. 25230 Mollerussa, Lleida

