
 
JORNADA DE TARDOR  

 
 

GESTIÓ DE L’AIGUA. PERSPECTIVES DE FUTUR 
 
Tàrrega, 22 de novembre de 2011 a la seu de REGSA-REGSEGA 
 
 

PRESENTACIÓ 
 
Els darrers anys les societats s’han vist immerses, de manera global, en diversos processos de canvi i 

diverses crisis com l’energètica, l’alimentària, l’econòmico-financera i el canvi climàtic. El paradigma actual 

fa preveure un canvi d’escenari; s’estima que els pròxims anys hi haurà un ràpid creixement de la població 

mundial i associat a aquest, una forta demanda d’aliments, els quals s’hauran de produir en una superfície 

productiva similar o inferior a l’actual. Aquestes prediccions ens indiquen que el recurs aigua esdevindrà 

cada vegada més estratègic, per tant, haurem de ser més eficients en l’ús dels recursos. Per satisfer 

aquestes demandes serà necessari augmentar la productivitat de l’aigua mitjançant una bona gestió 

d’aquest recurs. 

 
L’objectiu d’aquesta jornada és generar debat a través de dues ponències i finalitzar amb una taula rodona 

formada per diferents actors de l’aigua, moderada per un historiador fill de la Plana de l’Urgell. 

 

PROGRAMA 
 
09:30 h Benvinguda de l’Il·lma. Sra. Rosa Maria Perelló, Alcaldessa de Tàrrega. 

 Presentació de la Jornada. 

   Presentació del Pla Estratègic i Pla Director de REGMED. 

 Intervenció de l’Excm. i Mgfc. Sr. Roberto Fernández, Rector de la Universitat de Lleida (UdL). 

 Intervenció de l’Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí, Conseller del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). Generalitat de Catalunya. 

 
10:00 h Canvi climàtic.   

 Sr. Salvador Samitier. Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

 
10:45 h  Demanda d’aigua i aliments al món. 

Sr. Julián Martínez. Centre d’Estudis Hidrogràfics del CEDEX. Ex oficial de la Divisió de Terres i 

Aigües de l’Organització per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). 

 
11:30 h Pausa 

 
12:00 h Taula Rodona. 

 Moderador: Sr. Josep Ma Solé. Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB). 

 
 Components: 

Sra. Montserrat Viladrich. Catedràtica d’Economia Mediambiental i Agrària de la UdL. 

Sr. Fernando Rayón. Director de R+D+I d’Agbar. 

Sr. Narcís Illa. Portaveu de la Comunitat de Regants del Baix Ter. 

Sr. Joan Abella. President de la Comunitat de Regants del Garrigues-Sud. 

Sr. Manel Poch. Cap de l'Àrea de Tecnologies i Avaluació de l’Institut Català de Recerca de 

l’Aigua (ICRA). 

Sr. Jordi Sala. Director General de Desenvolupament Rural del DAAM. 

 
14:00 h Cloenda de la Jornada. 


