Reptes actuals dels aqüífers del Llobregat
54ª REUNIÓ GENERAL TÈCNICA
6 de març de 2020
Lloc: Oficines del Consorci de la Zona Franca Avinguda Parc Logístic, 2- 10

ORDRE DEL DIA:
10:00 Inauguració de la sessió.
10:15 Diagnosi i mesures de les masses d'aigua relacionades amb els
àmbits de les Comunitats d'Usuaris del Llobregat, principals problemes,
a càrrec de Antoni Munné, Cap del Departament de Control i Millora dels
Ecosistemes Aquàtics de l’Agència Catalana de l’Aigua.
10:40 Proposta de modificació del Decret 328/88 pel qual s'estableixen
normes de protecció en relació a diversos aqüífers de Catalunya, a càrrec
de Mireia Iglesias, Cap del Departament de Coordinació Hidrogeològica de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
11:05 El model numèric de la vall Baixa i delta del Llobregat com a eina
de gestió i planificació, a càrrec de Jordi Massana, tècnic de la CUADLL
11:30 Pausa, Cafè i aigua
12:00 La reutilització d’aigües i la seva progressivitat d’entrada en servei,
a càrrec de Fernando Cabello, Director de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
12:30 El túnel dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al delta del
Llobregat i la seva interacció amb l’aqüífer, a càrrec de Josep Comellas,
responsable d’Infraestructura a Xarxa Ferroviària i Projectes de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya i d’en Daniel Fernández de l’Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (UPC).
13:00 Taula rodona: mesures de gestió per a la millora de les masses
d’aigua. Intervindran els ponents i un representant de cada Comunitat
d’Usuaris: Jordi Castelló, President Junta de Govern de la Comunitat d’Usuaris
d’Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat; Joan Arévalo, President de la
Junta de Govern de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Cubeta d’Abrera,
Josep Maria Planas, President de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Cubeta
de Sant Andreu de la Barca i un representant de la Junta Central d’Usuaris de
l’Aqüífer del Carme- Capellades. Modera: Enric Queralt, Director Tècnic
CUADLL.
13:40 Cloenda
Participen:

Per motius d’organització preguem confirmar assistència a info@cuadll.org o
trucant al telèfon 93 379 32 16

