Jornada "La gestió de les inundacions"
Dimecres 27 i Dijous 28 de novembre a la Sala
d'actes del Centre d'Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada (CEJFE)
Adreça: Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona
Cal confirmar assistència a:
jornades.risc.inundacio@gencat.cat
o al telèfon: 93 567 28 00
Objectius: Abordar els diversos aspectes relacionats
amb la problemàtica de les inundacions, tant des del
punt de vista de les diferents normatives com de les
qüestions tècniques.
Es pretén així, per una banda, facilitar l'intercanvi
d'experiències i opinions entre els diversos actors que,
d'una manera o d'una altra, estan implicats en la gestió
d'aquest fenomen natural; per un altra, avaluar la seva
incidència en diferents àmbits competencials (hidràulica,
medi ambient, ordenació del territori, urbanisme i
protecció civil).
Destinataris: Aquestes jornades estan destinades als
responsables locals de planejament territorial i urbanístic,
als especialistes en matèria de protecció civil, així com
també al conjunt d'actors que intervenen en la predicció,
avaluació i gestió de les inundacions.
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La gestió de les
inundacions
27 i 28 de novembre

Programa de la jornada
Primer dia - dimecres dia 27 de novembre

La gestió de les inundacions

socioeconòmic i de pèrdues de vides humanes, tant a
escala mundial com pel que fa al nostre país. Exemples
d'inundacions catastròfiques han estat les d'octubre de
1907, a les conques de l'Ebre i del Segre; les d'octubre
de 1940, a les conques del Ter i del Fluvià; les de setembre
de 1962, a les comarques del Vallès, el Baix Llobregat i
el Maresme, les de la conca del Llobregat de 1971; les
de la conca del Francolí de 1994; les de novembre de
1982, que van afectar a les comarques pirinenques; sense
oblidar les de l'entorn de Montserrat i del Vendrell al juny
de 2000, i les del 18 de juny de 2013 de la vall d'Aran.
El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant
l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Institut Geològic de
Catalunya, organitza la jornada "La gestió de les
inundacions" amb l'objectiu de crear un espai d'intercanvi
de coneixement i d'experiències des de les diferents
òptiques implicades en la gestió d'aquest fenomen natural.

Aspectes que es tractaran:
 Normativa.
 Delimitació de les zones inundables i regulació
dels seus usos.
 Aportació de la geologia a la determinació de la
perillositat.
 Predicció i gestió.
 La societat, quin paper ha de jugar?.

Així mateix, es debatrà el canvi de paradigma que la
creixent informació sobre els riscos dinundació ha de
suposar, permetent cada cop més un fàcil accés a les
dades i el coneixement existent, no només als experts
i organismes competents sinó també a la població en
general.

9.00-10,00 Inauguració
10.00-11,45 Normativa inundacions
11.45-12,15 Pausa
12.15-14,00 La regulació dels usos a zones
14.00-15,15
15.15-17,00
17.00-17,15
17.15-19,00

inundables
Pausa
La delimitació de les zones inundables
Pausa
Aportació de la geologia al coneixement
de la inundabilitat

Segon dia - dijous dia 28 de novembre
9.00-10,00 Conferència: Els aiguats a Catalunya
10.00-11,45 Predicció d'avingudes
11.45-12,15 Pausa
12.15-14,00 Gestió del risc
14.00-15,15 Pausa
15.15-17,00 La riuada de la Garona del 18 de juny

de 2013
17.00-17,20 Pausa
17.20-18,00 Cloenda

[+info:] Accés a la pàgina web de la jornada
2013.v4

llarg de la història, les inundacions han estat un
A ldels
desastres naturals amb major impacte

8.30-09,00 Recepció i acreditació d'inscrits

