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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 001/2005 
 

 
Repercussions de la nova política de l’aigua en els ens locals 

 
 
El proper divendres, 14 de gener de 2005, a les 09:30 hores, al Museu de l’Aigua de Salt, 
el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) 
organitza la jornada informativa i de debat: Repercussions de la nova política de l’aigua en 
els ens locals. 
 
Aquest darrer any 2004 el Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat una nova 
política de l’aigua en la que s’incorporen els criteris de la directiva marc per a fomentar 
una protecció i gestió eficient del recurs. En aquest sentit, i en el marc de la Comissió de 
l’Aigua del CILMA, es realitza aquesta jornada informativa i de debat sobre aquesta nova 
política amb la finalitat de conèixer quins efectes tindrà en la gestió dels ens locals. 
 
Programa: 
 
09:30 hores 
Obertura 
Jaume Torramadé, Alcalde de Salt 
Miquel Noguer, President del CILMA 
Vicens G. Cara, Responsable de la Comissió de l’Aigua del CILMA 
 
09:45 hores 
Els criteris de gestió de l’aigua en el marc de la Directiva europea i la seva aplicació 
a Catalunya 
Joan Gaya, consultor ambiental i tècnic de la FMC. 
 
10:15 hores 
La fiscalitat en el marc de la nova política de l’aigua 
Mariona Coch, Directora de l’Àrea Tributària i d’Ingressos de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) 
 
10:45 hores 
Les tarifes d’abastament municipal 
Manel Serra, Gerent del Consorci de la Costa Brava 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
11:15 hores 
La gestió del sanejament de l’aigua 
Francesc Canalias, Director del Consorci SIGMA de la Garrotxa i tècnic de l’ACM. 
 
11:45 hores 
Pausa cafè 
 
12:15 hores 
Torn obert de paraules i debat 
Modera: Joan Gaya 
 
13:00 hores 
Cloenda 
Jaume Solà, Director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
 
13:20 h 
Fi de la jornada 
 
 
Recordatori 
 
Lloc: Museu de l’Aigua de Salt, Carrer Lluís Moreno s/n – Salt - 
Dia: Divendres, 14 de gener de 2005 
Horari: Inici de la jornada: 09:30 hores. Hora prevista de fi de la jornada: 13:30 hores, 
aproximadament. 
 
Al final de la Jornada s’atendrà als mitjans de comunicació 
 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA (Mòb. 629 151 930). 
 
CILMA 
Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 Girona 
 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
cilma@ddgi.es
www.cilma.org
 
Girona, 12 de gener de 2005 
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