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Meteorologia i gestió de l'aigua.

En aquest país passem d’un extrem a un altre. I no ens
referim a qüestions diverses, sinó a la meteorologia. De
l’excés d’aigua a la seva manca més absoluta i desesperant.
Parlar de la sequera dels anys 2004 i 2005 no és nou,
però sí que va suposar una novetat molt important. Molts
municipis de Catalunya van tenir restriccions d’aigua, i es
va arribar a les portes de les restriccions a la conurbació
barcelonina, l’àrea més poblada del país. El juny de 2004
hi havia rècord de reserves, i en un any les vam acabar.
Això passava per primer cop des de la construcció dels
pantans orientals de Catalunya. Durant aquest període
2005/2006 les coses han anat fins i tot pitjor en algunes
comarques pel que fa al dèficit pluviomètric, sense arribar
a les restriccions. Els pantans lleidatans estan sota mínims.
No obstant això, quan escrivíem aquestes ratlles, a mitjans
de setembre, plovia a bots i barrals. Al llarg d’aquestes
jornades pretenem posar damunt la taula el problema
meteorològic de la irregularitat de les pluges a casa nostra
i la manera de gestionar-ne el recurs resultant, l’aigua.
Actualment, la nova cultura de l’aigua planteja solucions
a l’abast, sempre basades en un tractament racional i
intel·ligent, que permeten abordar tots els fronts oberts al
voltant d’aquest recurs, cada cop més escàs, del nostre
planeta.
Antoni Morral i Berenguer
Alcalde de Cerdanyola

9.00

Recepció de participants i recollida de documentació.

9.30

Benvinguda a càrrec de Francesc Baltasar, conseller de
Medi Ambient i Habitatge, Antoni Morral, alcalde de
Cerdanyola i Francesc Mauri, coordinador de la Jornada.

10.00 Obtenció i tractament de les dades climàtiques des del
Servei Meteorològic de Catalunya. Joan Pallisé, director
Servei Meteorològic de Catalunya.
10.30 El comportament de les sequeres al llarg dels
segles a partir de fonts documentals. Mariano Barriendos.
Departament d'Història Moderna (UB).
11.00 Cafè.
11.30 L’episodi de la sequera. Javier Martin Vide. Catedràtic de
Geografia Física (UB).
12.00 Models de ciutat i consum d’aigua a la Regió Metropolitana
de Barcelona. David Saurí. Geògraf i professor departament
de geografia (UAB).
12.30 La nova cultura de l’aigua a Catalunya. Malgrat les sequeres avancem. Narcís Prat. Professor Dep. Ecologia (UB).
13.00 La dessalintzadora del Llobregat. Garantia de subministrament en situació de sequera. Robert Vergés. Director
de Projectes i Obres d’Aigües Ter-Llobregat.
13.30 Dinar.
15.30 Debat. Sequera 2004-2005. Meteorologia i gestió de
l’aigua. Modera: Francesc Mauri. Meteoròleg de Televisió
de Catalunya.
17.00 Cloenda de la Jornada.
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