VIII Trobada de
Comunitats de
Regants de
Catalunya
Jornada tècnica
Deltebre, divendres 26 de novembre de 2021

Presentació

El 26 de novembre d’enguany tindrà lloc
a la localitat ebrenca de Deltebre, la VIII
Trobada de Comunitats de Regants de
Catalunya organitzada conjuntament per
l’Associació Catalana de Comunitats de
Regants(ACATCOR) i el Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural (DACC).
En aquesta edició es parlarà de com el
regadiu de la Mediterrània pot ser una
eina per a la mitigació i adaptació al
canvi climàtic, s’explicará la Taula de
Consens del Delta i un tema d’una gran
actualitat com es el preu de l’electricitat
en el mercat elèctric i el seu futur incert.
Tanmateix es portarà a terme
l’Assemblea anual de l’ACATCOR.
Us animem a tots plegats a assistir i
participar activament en aquesta VIII
Trobada, que s’ha convertit en un
referent anual de trobada de regants i
comunitats de regants, per tal de
compartir sinergies i problemàtiques que
ens ajudin, a tots plegats, a la millora en
la gestió del dia a dia.

Programa
9.00 h

Inscripcions i entrega de la documentació

9.30 h

Presentació de la jornada
Hble. Sra. Meritxell Serret, presidenta de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació del Parlament de Catalunya.

10.00 h

Dra. Mª Carme Llasat, catedràtica de Física de l’Atmosfera de la
Universitat de Barcelona.

10.55 h

Pausa

11.15 h

Adaptació del regadiu al Delta de l’Ebre, davant el canvi
climàtic i la regressió del Delta
Sr. Xavier Curto, vicepresident de la Comunitat de Regants del
Sindicat Agrícola de l’Ebre.

11.30 h

El preu de l’electricitat en el mercat elèctric, un futur incert
Sr. Francisco Valverde, responsable de renovables MentaEnergia.

12.30 h

Proposta de valor: defensem, ajudem i impulsem el
creixement dels col lectius professionals
Sr. Jordi Ciuraneta, president de PIMEC Tarragona.

12.45 h

Inauguració de la 8ª Assemblea de l’Associació Catalana de
Comunitats de Regants (ACATCOR)
Hble. Sra. Teresa Jordà, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural.

Lloc de realització

Centre Fluvial del Delta
Carrer Diputació s/n.
DELTEBRE

El regadiu a la Mediterrània, una eina de mitigació i
adaptació al canvi climàtic

13.00 h

8ª Assemblea d’ ACATCOR

14.30 h

Cloenda de la VIII Trobada

Organització

Inscripcions
A través d’ACATCOR
secretaria@acatcor.cat
Oficina del Regant :
mtsisquella@gencat.cat

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Col·laboració

Preu dinar: 10€

210750 / 2,50

