PROGRAMA
9:00 - 9:30 Acreditacions
9:30 Inauguració
Il.lm. Sr. Joan Reñe i Huguet, president de la Diputació de Lleida
Il.lma. Sra. Cristina Barbens i Casals, presidenta del Consorci
Segre Rialb.

BLOC 1: REGULARITZACIONS DE COMPETÈNCIES DE CONQUES
9:45 Conferències
Navegació a la conca de l’Ebre: problemàtica de les espècies exòtiques invasores, Sra. Elena Perez, responsable de l’oficina de navegació de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
El Pla d’Usos per a explotar els serveis i activitat de lleure
en els embassaments de les conques internes catalanes. Sr.
Diego Moixó, director de l’àrea de gestió del medi de l’Agència
Catalana de l’Aigua.

(2a part)
AFINITAT ENTRE LA LEGISLACIÓ I
LA CREACIÓ DE PRODUCTE
TURÍSTIC I ESPORTIU
Hotel Can Boix de Peramola (LLEIDA)
Dijous, 21 d’abril de 2016

Presentació
A principis del segle XX, a Catalunya es va iniciar la construcció de diversos embassaments per part d’empreses estrangeres amb l’objectiu de generar electricitat. Cap a mitjans
de segle van ser les empreses del país les que van prendre
el relleu amb aquest mateix objectiu, però també el govern,
que perseguia dues altres finalitats: assegurar l’abastament
d’aigua de la població i protegir les persones i els béns situats
aigües avall dels rius. L’evolució de la societat ha propiciat
que més recentment els embassaments es comencin a veure
com un espai on satisfer les necessitats de lleure i turístiques
de la població.

BLOC 2: TRANSPORT DE PASSATGERS: ORDENACIÓ LEGAL
EN EMBASSAMENTS I EXPERIÈNCIA DE LA COSTA
10:30 Conferències
Titulacions pel govern de vaixells i activitats nàutiques.
Sr. Frederic Valls, director gerent. Escola de Capacitació Nauticopesquera, dept. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

És per això, que l’objectiu de la jornada que tingué lloc a Berga l’any 2013, sota el títol, “Els embassaments: la compatibilitat
entre les necessitats vitals de l’aigua i els usos turístics”, promoguda per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, va
debatre àmpliament aquests aspectes.

La Llei 17/2000 del transport en aigües marítimes i continentals i la prestació d’un servei turístic de transport de passatgers a l’embassament. Sr. Albert Carenys, cap dels SS.TT de
Transport de Girona. Direcció General de Transports, dept. Territori i Sostenibilitat.

Avui, el Consorci Segre Rialb presenta la continuïtat a aquest
ampli debat generat, amb la jornada: “Els embassaments: afinitat entre la legislació i la creació de producte turístic i esportiu”,
i ho fa aprofitant la presència d’experts i implicats en els diferents àmbits i les noves oportunitats que poden sortir de la
proximitat entre la regulació permesa i la creació d’oportunitat econòmica en territoris d’interior del país, mitjançant la
creació de producte turístic i esportiu, i que tenen com a eix
vertebrador un embassament.

El transport de passatgers a l’entorn de la Badia dels Alfacs; estratègies de producte, comunicació i comercialització basades en la col·laboració público-privada. Sr. Jordi
López Roig, coordinador de l’Estació Nàutica Sant Carles de la
Ràpita-Delta de l’Ebre.
12:00 Torn de preguntes
Pausa cafè

BLOC 3: OPORTUNITATS PER DESENVOLUPAR PRODUCTE
TURÍSTIC I RECREATIU A L’ENTORN D’UN EMBASSAMENT
12:45 Conferències

Esdeveniment esportiu, una oportunitat per posicionar un
territori: Sailfish half triatló Berga. Sra. Rosa Colomer, responsable de projectes turístics de l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà.

Pesca recreativa com a activitat dinamitzadora del turisme.
Sr. Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació
de Lleida.

La pesca com a activitat de dinamització econòmica d’un
territori. Sr. Agustí Albiol, Natura TV.

La presa de la Baells. La posada en valor d’un patrimoni
singular. Sra. Rosa Serra Rotés, coordinadora de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.

18:00 Torn de preguntes

Estacions Nàutiques d’Interior: estructura i requisits, Sr. Miquel Gotanegra, president de l’Associació Catalana d’Estacions
Nàutiques.

18:30 Cloenda i agraïments

Preu i pagament:
Preu: 20€. Inclou: dossier-sumari de la jornada,
cafè i dinar

14:15 Torn de preguntes
Pagament: al mateix dia a l’Hotel Can Boix
14.30 - 16.00 Dinar
Dinar a Can Boix, tipus bufet amb productes de temporada

BLOC 4: DE L’AMENAÇA A L’OPORTUNITAT: L’EMBASSAMENT
COM A EINA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

Inscripcions:
Cal fer la inscripció prèviament.
Data límit: dilluns 18
Consorci Segre Rialb
Tel. 973 056 034 – 659 011 239
info@segrerialb.cat

Organitza:

16.00 Taula rodona
La Baells i Rialb: l’embassament com a instrument de desenvolupament territorial. Sr. Eduard Barcons, gerent de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i Sra. Núria Solé, agent de
desenvolupament local del Consorci Segre Rialb.

BLOC 5: ACTIVITAT ESPORTIVA I ALTRES INDICADORS
TURÍSTICO-ESPORTIUS PER POSICIONAR UN TERRITORI
16.30 Conferències
Openswimming o natació en aigües obertes: un nou reclam
esportiu en auge. Sr. David Paredes, director tècnic de Neda el
Món.
Activitat física, esportiva, recreativa i altres indicadors turístico-esportius per posicionar el Segre Rialb. Sr. Jordi Barrés,
gerent de Lapica Trips & Events.

Col.labora:

