DIA 12

DIA 19
L'AIGUA, LA GRAN RIQUESA I EL GRAN INTERROGANT

ELS REPTES I EXPECTATIVES DE L'AGRO-INDÚSTRIA

19,30 hores. Inauguració de la jornada a càrrec del conseller de Medi Ambient
de la Generalitat, honorable senyor Francesc Baltasar.

19,30 hores. Inauguració de la jornada a càrrec del conseller d’Agricultura
i Desenvolupament Rural de la Generalitat, honorable senyor Joaquim Llena.

Conferència a càrrec del senyor Abel Lacalle Marcos, professor de Dret Públic de la Universitat
d’Almeria. “Regadius i societat davant els canvis de la nova cultura de l’aigua”.
La presentació del conferenciant serà a càrrec d’Anna Gómez Marsol, periodista i subdirectora
de SEGRE.

Conferència a càrrec de la senyora Ivonne Colomer, directora de la Fundació Tríptolemos sobre
"Les tendències en l'alimentació i el futur de la indústria agroalimentària i la pagesia.
Presentació a càrrec de Josep Maria Sanuy Vinós, periodista i subdirector de SEGRE.

DIA 13

DIA 20
L'AIGUA, LA GRAN RIQUESA I EL GRAN INTERROGANT”

ELS REPTES I EXPECTATIVES DE L'AGRO-INDÚSTRIA

19,30 hores. Ponència a càrrec del senyor José Luis Alonso, president de la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre amb el títol “Noves perspectives d’usos i gestió
del cicle de l’aigua”.

19,30 hores. Ponència a càrrec del senyor Josep Puxeu, secretari general del
ministeri d’Agricultura sobre “El desenvolupament del sector agrari a les comarques
de Ponent”.

A continuació, taula rodona sobre “Reptes i alternatives en la gestió del cicle de l’aigua” amb els
següents ponents:

A continuació tindrà lloc una taula rodona sobre "línies de futur per al sector agro-alimentari lleidatà"
amb els següents ponents:

•
•
•
•

Lleonard Carcolé. Responsable de gestió de l’aigua a Catalunya d’AGBAR.
Ramon Carné, president de la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell.
Sergio Mothe, consultor en regadius i professor de la Universitat de Lleida.
Manel Pascual, Hidrogeòlec Agència Catalana de l’Aigua.

Moderador: Antoni Palau, professor de la Universitat de Lleida.

•
•
•
•

Jordi Ciuraneta, president de Copaga.
Manel Cusiné, director general de Bodegues del Castell del Remei.
Josep Arcas, president de Nestlé España i de la Fira Alimentaria.
Joan Panadés, director general de la Cooperativa Fruits de Ponent.

Moderador: Josep Pressegué, director del Forum 2001.

LLEIDA,

DIA 26
EL VALOR I POTENCIAL DEL TERRITORI COM A PATRIMONI COL·LECTIU

compromís de futur

19,30 hores. Inauguració de la jornada a càrrec del conseller de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat, honorable senyor Joaquim Nadal.
A continuació, el senyor Salvador Giner, sociòleg i president de l'Institut d'Estudis Catalans, pronunciarà
una conferència sobre "El territori i la societat davant les noves tecnologies, la immigració i els canvis
actuals". La presentació serà a càrrec de Joan Miras Muntadas, periodista i subdirector de SEGRE.

DIA 27
DINÀMIQUES I PROJECTES TERRITORIALS A LA REGIÓ DE LLEIDA

Organitzen:

19,30 hores. Ponència a càrrec del senyor Carles Llop, arquitecte i professor de
la Universitat Politècnica de Catalunya sobre "Territori i paisatge a Ponent, reptes
i expectatives".
A continuació, tindrà lloc un debat sobre "Projectes territorials a Ponent" amb la participació dels
següents ponents:
•
•
•
•

Ramon Maria Puig, arquitecte.
Ester Fanlo, directora de l'Agenda 21 de Lleida.
Joan Pallarés, empresari i promotor d'activitats d'aprofitament del patrimoni natural.
Manel Mayoral, marxant d'art. Fundador i director del Museu de la Joguina de Verdú.

Moderador: Lluís Foix, periodista i director de La Vanguardia Digital.

21,30 hores. Tindrà lloc la cloenda de les jornades a càrrec del vice-president
del Govern de la Generalitat, honorable senyor Josep Lluís Carod-Rovira.

Direcció acadèmica:

IGNASI ALDOMÀ

Dies

12, 13, 19, 20, 26 i 27 d'abril

Col·laboren:

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA DE LA UDL
I MANIFEST DE VALLBONA

Sala d'Actes de la Universitat de Lleida
A les 19,30 hores

