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En aquesta jornada s'analitzaran els impactes de la falta de

sediments i del canvi climàtic sobre el delta de l'Ebre i es

donarà a conèixer la Delta Alliance, una xarxa internacional

que treballa perquè els deltes siguin més resilients. 

 

De la mà d'experts de diversos àmbits, es posarà una atenció

especial en l'activitat agrícola, així com en l'aqüicultura, la

pesca o el turisme. També s'hi estudiaran les solucions

tècniques proposades vers una gestió sostenible del Delta i

del riu.

UNA ALIANÇA PER UN DELTA DE L'EBRE MÉS RESILIENT

Objectius

Lloc, dia i hora

Seu de la Comunitat 
de Regants de l'Esquerra 

Pg. del Canal, s/n. 

43580 Deltebre

 

Divendres 20 de març, 

a les 9.15 hores

L'assistència és gratuïta, però cal inscriure-s'hi:

M'HI VULL INSCRIURE!

https://forms.gle/6LBkJjdz8tKbJvnn9


09:15 h Obertura a càrrec de Josep Usall, director general de l'IRTA

09:30 h Parlament a càrrec de Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la

UNESCO

10:00 h Delta Alliance i el seu paper al delta de l'Ebre

Carles Ibáñez, investigador de l'IRTA i coordinador de la Delta Alliance al

delta de l’Ebre

10:20 h La subsidència al delta de l’Ebre 

Jordi Marturià, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC),

membre de la Delta Alliance

10:45 h Accions per al clima al delta de l’Ebre

Gabriel Borràs, de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), 

membre de la Delta Alliance

11:10 h Dèficit de sediments i erosió costanera al delta de l’Ebre: 

causes i solucions

Agustín Sánchez-Arcilla, director del laboratori d'Enginyeria Marítima de la

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), membre de la Delta Alliance

11:35 h Cafè - Pausa

12:00 h Accions per fer front a l’erosió costanera al delta de l’Ebre

Rafael Sánchez, Taula de consens del delta de l’Ebre

12:30 h Terra presa. Per una nova cultura dels sediments

Josep Juan, portaveu de la Campanya pels Sediments

13:00 h Presentació de la campanya “Lo Crit del Delta"

Albert Latorre, president de la Fundació Cívica Innomnium

13:30 h Debat

14:00 h Cloenda. Representants del govern català i espanyol

14:30 h Signatura dels nous membres de la Delta Alliance al delta

de l’Ebre

PROGRAMA
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