V Trobada de Comunitats
de Regants de Catalunya
Jornada tècnica
ARTÉS, dijous 6 d’abril de 2017

Presentació
La V Trobada de Comunitats de
Regants de Catalunya, pretén seguir
el camí, iniciat l’any 2013, per a ser el
punt de trobada de les Comunitats de
Regants de Catalunya, que propiciï el
diàleg i l’intercanvi d’experiències.
La Trobada té una vocació itinerant en
el territori, tot procurant que la seva
ubicació cada any s’alterni per les
diferents demarcacions de Catalunya.
En la present edició, hi haurà dues
conferències sobre temes d’interès de
les comunitats, a càrrec de dos
destacats acadèmics i també es
celebrarà l’Assemblea anual de
l’ACATCOR.
Us animem a tots plegats a assistir i
participar activament en aquesta V
Trobada, la qual ja s’ha convertit en un
referent anual de trobada de regants i
comunitats de regants, per compartir
sinergies i problemàtiques que ajuda,
a tots plegats, a la millora de la gestió
del dia a dia.

Lloc de realització
Complex Cultural de Cal Sitjes
Carrer Les Parres, 44

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació i inauguració de la V Trobada
Il·lm. Sr. Dionís Guiteres. Vicepresident Primer de la Diputació de
Barcelona i responsable de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Il·lm. Sr. Josep Candàliga. Alcalde d’Artés.
Sr. Ramon Carné. President de l’Associació Catalana de Comunitats
de Regants.
10.00 h Beneficis de l’agricultura de regadiu per a la societat i el medi
ambient
Sr. Josep Maria Villar. Catedràtic de la Universitat de Lleida.
10.45 h Pausa
11.15 h Nova Llei de Procediment Administratiu. Com afectarà a les
Comunitats de Regants ?
Sr. Antonio Ezquerra. Professor titular de Dret administratiu de la
Universitat de Lleida.
12.00 h 3a. Assemblea de l’Associació Catalana de Comunitats de
Regants
13.30 h Cloenda de la V Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya
Hble. Sra. Meritxell Serret. Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.
Il·lm. Sr. Josep Candàliga. Alcalde d’Artés
Sr. Ramon Carné. President de l’Associació Catalana de Comunitats
de Regants.
14.30 h Dinar (Restaurant La Sardana - carrer Rocafort, s/n, d’Artés)

08271 ARTÉS (Bages)

Inscripcions

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Oficina del
Regant (Sra. Maite Sisquella. Tel.: 973 310 715 – A/e:
mtsisquella@gencat.cat), indicant si us quedareu al dinar, el dinar té un preu
de 10 euros.

Col·laboració

@ruralcat
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