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L’ACA participa en unes jornades a Israel 
destinades a millorar l’eficiència dels abocaments 
d’aigües residuals industrials al sud del Mediterrani 

 
  

 La ponència duta a terme per l’Agència servirà per formar tècnics 
dels països de la riba sud del mediterrani en relació amb la gestió 
dels abocaments d’aigües residuals industrials 
 

 El finançament va a càrrec de la Unió Europea a través del 
programa Horizon 2020, una iniciativa que pretén tenir 
descontaminat el mar Mediterrani a partir d’aquesta data 
 

 Paral·lelament, una delegació del govern d’Israel i representants 
d’empreses del país hebreu han visitat l’ACA per conèixer les seves 
activitats 

 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua participa en unes jornades sobre autorització 
d’abocaments d’aigües residuals industrials, que tenen lloc avui i demà a Tel 
Aviv (Israel). L’ACA hi participa amb una ponència que es titula “The 
experience of Catalonia” i, juntament amb tècnics de França i Itàlia, abordarà 
exemples de la Unió Europea sobre l’estructura i els procediments per atorgar 
autoritzacions d’abocament d’aigües residuals industrials incloses dins 
d’expedients d’autortizació ambiental integrada (IPPC).  
 
En aquest sentit, la ponència anirà destinada a la formació de tècnics de la riba 
sud del mediterrani com el Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte, Israel, Palestina, 
Líban, entre d’altres. 
 
L’acte, organitzat per la National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) 
i el Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable 
Development (MIO-ECSDE), està finançat per la Unió Europea a través del 
Programa Horizon 2020, el qual fixa l’objectiu de tenir descontaminat el mar 
Mediterrani a partir d’aquesta data.  
 
Delegació israeliana a l’ACA 
 
Paral·lelament, una delegació composada per representants del govern d’Israel 
i empreses del país hebreu ha visitat avui l’Agència Catalana de l’Aigua, amb 
l’objectiu de conèixer les activitats de l’ACA i com es gestiona el cicle de l’aigua 
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en el nostre país. El director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi Agustí, els 
hi ha donat la benvinguda, destacant que Catalunya és pionera en els àmbits 
d’abastament, sanejament i bon estat del medi. Agustí també ha incidit en què 
es fa una gestió flexible de les diverses fonts d’abastament (embassaments, 
aqüífers i dessalinitzadores), i que les plantes depuradores catalanes disposen 
de tecnologies eficients i innovadores.  
 
 
29 de maig de 2013  


