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Diverses delegacions internacionals visiten 
l’Agència Catalana de l’Aigua per conèixer el seu 
model de gestió i intercanviar coneixements 
  

 

 Representants dels governs peruà, xinès i vietnamita s’han 
interessat en la gestió dels recursos hídrics que es fa a Catalunya, 
l’eficiència en l’ús de l’aigua, el control de la contaminació, entre 
d’altres temes 

 
 

Diverses delegacions internacionals han visitat aquest mes de setembre les 
instal·lacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb l’objectiu de conèixer el 
model de gestió de l’aigua que s’aplica a Catalunya i intercanviar 
coneixements.  
 
Per part del govern peruà, s’ha rebut la visita de la Autoridad Nacional del 
Agua, ens adscrit al Ministeri d’Economia del Perú, amb l’objectiu d’aprofundir 
en la feina que es fa a l’ACA en matèria de gestió de l’aigua, així com també 
conèixer de primera mà les infraestructures més punteres. Cal tenir en compte 
que el govern peruà està elaborant el seu primer pla de gestió de recursos 
hídrics en diverses conques del país i l’experiència aportada per l’Agència pot 
ser enriquidora per a la consecució dels seus objectius.  
 
Representants del Ministeri de Recursos Hídrics de la República Popular de la 
Xina també s’han interessat per l’Agència, amb l’objectiu d’intercanviar punts de 
vista i aprendre sobre la gestió dels recursos hídrics, l’eficiència en l’ús de 
l’aigua, el control de la contaminació i altres aspectes com pràctiques per 
millorar la conservació de  l’aigua i la protecció del sistema legal. 
 
Finalment, el Departament de Recursos Naturals i Medi Ambient de Vietnam ha 
centrat la seva visita en la gestió dels recursos hídrics, però fent un especial 
èmfasi en el control i seguiment en continu dels paràmetres de l’aigua dels rius 
a Catalunya. En aquest sentit, s’ha visitat l’estació d’aforament del riu Llobregat 
a Castellbell i el Vilar.  
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