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L’Agència Catalana de l’Aigua dóna suport a la 
creació d’un pla d’usos de l’embassament de 
Rialb per afavorir-hi les activitats aquàtiques  
 
 

 Aquesta iniciativa, duta a terme pel nou Consorci Segre-Rialb, 
permetrà dinamitzar la zona des d’un punt de vista turístic i, 
consegüentment, econòmic 

 

 Des de l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat s’assesora en qüestions tècniques i jurídiques, a més 
que s’intenta agilitzar les tramitacions administratives 
 

 L’embassament de Rialb té una presa de prop de 100 metres 
d’alçada, ocupa més de 1.500 hectàrees i disposa d’una capacitat 
per emmagatzemar més de 400 hm3 
 

 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està recolzant i assessorant el 
desenvolupament d’un pla d’usos de l’embassament de Rialb, amb l’objectiu 
d’afavorir les activitats turístiques i lúdiques en aquesta massa d’aigua. Aquesta 
és una iniciativa del nou Consorci Segre-Rialb, composat pels ajuntaments 
riberencs de les comarques de la Noguera i de l’Alt Urgell (Baronia de Rialb, 
Bassella, Oliana, Peramola, Ponts i Tiurana), els dos consells comarcals de les 
anomenades comarques, la Diputació de Lleida i un seguit d’empreses de la 
zona interessades en invertir en instal·lacions per esports aquàtics.  
 
Aquesta iniciativa consisteix en aprofitar el potencial que ofereix l’embassament 
com a motor de turisme esportiu i cultural, afavorint els actius turístics de la 
zona i contribuint al seu desenvolupament econòmic.  
 
L’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de Territori i Sostenibilitat 
donen suport a aquesta iniciativa, assessorant al consorci en qüestions 
tècniques i jurídiques, així com també agilitzant les tramitacions administratives 
necessàries, tant des del punt de vista hidràulic com de la gestió de l’entorn. 
 
L’embassament de Rialb té una presa de prop de 100 metres d’alçada, ocupa 
1.505 hectàrees i disposa d’una capacitat de 402 hm3.  
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