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L’Agència Catalana de l’Aigua es reuneix amb 
representants de Balears i Occitània per analitzar 
i abordar reptes comuns en la gestió de l’aigua 
 

• Els dies 11 i 12 de desembre s’ha celebrat a Barcelona un taller 
entre les tres administracions destinat a l’intercanvi d’experiències 
 

• La planificació hidrològica, la cultura de l’estalvi, la gestió de 
l’aigua a zones amb major afluència de turisme, la preservació de 
zones humides i la reutilització han estat les matèries abordades 
 

• Es fixen així les bases per a futures col·laboracions que beneficiïn 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània 

 
 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha 
organitzat, durant els dies 11 i 12 de 
desembre, un taller amb representants 
dels governs de les Illes Balears i 
Occitània –membres de l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània- amb l’objectiu 
d’intercanviar experiències i trobar reptes 
comuns en la gestió de l’aigua.  
 
En aquestes sessions, celebrades a la 
conselleria de Territori i Sostenibilitat de 
Barcelona, també hi han participat 
representants de l’Institut Català de 

Recerca de l’Aigua, el Consorci de la Costa Brava, el Clúster Català de l’Aigua, 
representants del món universitari, entre d’altres.  
 
El taller s’ha centrat en analitzar les planificacions hidrològiques vigents de les 
tres zones, la gestió de l’aigua als sectors turístics, la protecció de zones 
humides i l’ús de l’aigua regenerada.  
 
Futures col·laboracions 
 
Aquesta trobada pretén fixar unes línies de treball conjunt entre les tres 
administracions pel que fa a la solució de problemàtiques conjuntes. L’ACA, 
que a partir de gener de 2018, té previst endegar una línia d’ajuts en matèria de 

Una de les sessions de la trobada.        
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recerca, investigació i desenvolupament, a la qual es podria acollir alguna 
actuació d’aquesta euroregió.   
 
12 de desembre de 2017 
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