El futur de l’aigua a les nostres ciutats

14 d’abril de 2011
Castell de Sant Ferran

The Figueres Conference és un punt de trobada entre administracions, organitzacions, empreses i
professionals, per explorar, discutir i compartir experiències i estratègies mediambientals en
l’àmbit local.
La primera edició va tractar sobre la mobilitat sostenible en la gestió municipal, mentre que la
segona va abordar l’evolució de les energies renovables a les ciutats del segle XXI.
aplicació de programes de gestió sostenible de l’aigua
14 d’abril de 2011 al Castell de Sant Ferran de Figueres, la fortalesa més gran de
l’Europa occidental, situat a 500 metres del Teatre-Museu Dalí i del centre de la ciutat de Figueres
la conferència i l’àpat són gratuïts, però les persones assistents hauran d’assumir el cost del
seu desplaçament fins a Figueres
cal fer-la per correu electrònic abans del 29 de març, les places són molt limitades
Sr. Xavier Turró - Ajuntament de Figueres
Avinguda Salvador Dalí, 107 - 17600 Figueres
xturro@figueres.org - (00 34) 972 03 23 35

9.00 Acreditacions i recepció
9.30-10.00 Obertura de l’acte
10.00-11.00 El futur ecològic de l’aigua, a càrrec de Pierre-Yves Cousteau, president de Cousteau Divers
11.00-11.30 Pausa - cafè
11.30-12.30 La política europea de gestió de l’aigua a l'àmbit municipal, a càrrec de Henriette Faergemann,
representant de la Comissió Europea
12.30-13.30 La gestió de l’aigua als municipis catalans: situació actual, problemàtica i reptes, a càrrec de
Joan Gaya, consultor i assessor ambiental
13.30-13.45 Lliurament del premi Figueres Conference 2011
13.45-15.00 Dinar
15.00-15.45 L’experiència de St Petersburg (Florida), a càrrec de Michael J. Connors, de l’Ajuntament de St
Petersburg i Jacqueline E. Dixon, de la Universitat de Florida del Sud
15.45-16.30 Actuacions desenvolupades per l’Ajuntament de Zaragoza en la millora de la prestació dels
serveis del cicle de l’aigua, a càrrec de José Ramon Entralgo, cap del Departament de
conservació i explotació d’infraestructures de l’Ajuntament de Zaragoza.
16.30-17.15 Millora de la reutilització de l’aigua als països mediterranis mitjançant la recerca i el
desenvolupament (R+D), a càrrec de Miquel Rovira, director de l'Àrea de tecnologia ambiental
del CTM - Centre Tecnològic de Manresa
17.15-17.30 Pausa - cafè
17.30-18.15 Debat amb els ponents assistents
18.15 Cloenda

