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REGMED ha celebrat avui una jornada
dedicada a la gestió de l'aigua i les
perspectives de futur
El director general de Desenvolupament Rural, Jordi
Sala, ha presidit l'acte inaugural a Tàrrega
El director general de Desenvolupament Rural del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
(DAAM), Jordi Sala, ha presidit aquest matí a Tàrrega, a la seu de
REGSA-REGSEGA, l’acte inaugural de la jornada de tardor de
REGMED (Centre de Regadius de la Mediterrània), juntament amb
el rector de la Universitat de Lleida (UdL), Roberto Fernández, i
l’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló.
En el decurs de la
jornada d’avui s’ha
tractat de la
importància i la
necessitat de fer una
bona gestió de l’aigua.
Els darrers anys la
societat s’ha vist
immersa en diversos
Un aspecte de la jornada d'avui a
processos de canvi i
Tàrrega
diverses crisis com
l’energètica, l’alimentària, l’econòmico-financera, i el canvi climàtic.
Diferents estudis fan preveure un ràpid creixement de la població
mundial i una forta demanda d’aliments, els quals s’hauran de
produir en una superfície productiva similar o inferior a l’actual.
Aquestes prediccions ens indiquen que el recurs aigua esdevindrà
cada vegada més estratègic i, per tant, s’haurà de ser més eficient
en l’ús dels recursos.
L’objectiu d’aquesta jornada ha estat generar debat a través de
dues ponències, una sobre El canvi climàtic, que ha presentat el
director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Salvador Samitier,
i la segona sobre la Demanda d’aigua i aliments al món, a càrrec
de Julián Martínez, del Centre d’Estudis Hidrogràfics del CEDEX i
exoficial de la Divisió de Terres i Aigües de l’Organització per a
l’Alimentació i l’Agricultura (FAO).
La jornada ha finalitzat amb una taula rodona integrada per la
catedràtica d’Economia Mediambiental i Agrària de la UdL,
Montserrat Viladrich; el director de R+D+I d’Agbar, Fernando
Rayón; el portaveu de la Comunitat de Regants del Baix Ter,
Narcís Illa; el president de la Comunitat de Regants del GarriguesSud, Joan Abella; el cap d’Àrea de Tecnologies i Avaluació de
l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), Manel Poch, i el
director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, tots ells
representants dels diferents agents de l’aigua. La taula ha estat
moderada pel Josep Maria Solé, catedràtic d’Història
Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
En el marc d’aquesta Jornada de tardor s’ha presentat el Pla
Estratègic i el Pla Director de REGMED, que té per missió ser el
centre de referència internacional del debat sobre l’aigua i els
regadius en àmbits i sistemes climàtics mediterranis, amb la
voluntat de crear opinió basada en informació de qualitat. Aquest
centre està orientat a cobrir mancances en recerca,
desenvolupament tecnològic, formació i oportunitats empresarials.
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