
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

16.30 h Introducció a càrrec de Tomàs Molina (periodista i meteoròleg) 

16.35 h Benvinguda i presentació de l’estratègia per a l’impuls de la reutilització a 

Catalunya, a càrrec de la consella d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural, Hble. Sra. Teresa Jordà i Roura  

16.45 h Intervenció a càrrec del Sr. Manuel Szapiro, delegat i màxim representant de 

la Comissió europea a Barcelona  

16.50 h Presentació del projecte Life Wat’savereuse, a càrrec de  Xavier Bernard-

Sans, secretari general de l’Euroregió  

17.00 h Passi del vídeo oficial del projecte Life Wat’savereuse 

17.05 h Presentació dels primers resultats del projecte Life Wat’savereuse: 

 Sr. Samuel Reyes, director de l’Agència Catalana de l’Aigua  

 Sr. Miquel Mir, conseller de Medi Ambient i Territori del Govern Balear  

 Sr. Sébastien Denaja, Conseller Regional d’Occitània per a Europa  i 

per a la Cooperació International 
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17.35 h -18.20 h 

 Taula rodona “Casos d’èxit en la reutilització” entre els partners i països 

vinculats al projecte Life Wat’savereuse –dinamitzada per la Sra. Lucia 

Gusmaroli, cap de l’Àrea de Projectes Europeus del Catalan Water Partnership   

CATALUNYA 

o Sr. Lluís Sala, cap del Servei d’Abastament i Regeneració d’aigua 

del Consorci d’Aigües Costa-Brava Girona (operador públic dels 

serveis integrals del cicle de l’aigua) 

o Sra. Laura Pérez, responsable de Medi Ambient de l’Hotel Samba  

de  Lloret de Mar (operador del sector turístic) 

ILLES BALEARS 

o Sr. Marcos Pecos, segon tinent de Batlle delegat de Transparència, 

Innovació i Serveis econòmics i president de Calvià2000 (operador 

públic de serveis ambientals: cicle integral de l’aigua i residus) 

o Sr. Miquel Galmés, director de Sostenibilitat a ROBINSON – TUI 

Magic Life-TUI Blue (operador del sector turístic) 

 

OCCITÀNIA 

 

o Michel Cavailles, ex director de la Régie Autonome de Port 

Camargue i representant de l’Union des Villes Portuaires d’Occitanie  

 

18:25 h Cloenda a càrrec del Sr. Bernat Costas Castilla, secretari general del 

Departament d’Acció Exterior i Unió Europea  

18.30 h Refrigeri 

 

Durant l’acte es disposarà de traducció simultània (català-castellà-francès-anglès). L’acte serà 

retransmès pel canal youtube de l’Agència Catalana de l’Aigua i també es podrà seguir a 

través del web del projecte Life Wat’savereuse.  


