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L’objectiu de la Jornada és donar a conèixer la Delta Alliance al delta del

Ebre, potenciar la col·laboració entre els socis i ampliar la seva composició.

Els experts presentaran diferents aspectes relacionats amb el dèficit de

sediments, l'augment del nivell del mar, l'erosió costanera i la subsidència,

mostrant possibles enfocaments i solucions per al Delta de l’Ebre després de

la tempesta Glòria i de la pandèmia.  

Els principals agents del territori convidats a assistir al taller i unir-se a la

Delta Alliance són: Institucions i universitats de recerca: IRTA (organitzador i

coordinador de la DA al delta de l’Ebre), UPC, ICGC, Observatori de l’Ebre,

Eurecat, URV, UNED, Universitat de Barcelona. Administracions:

Ajuntaments, Generalitat de Catalunya, Govern d'Espanya, Parc Natural del

Delta de l'Ebre, Oficina Catalana de Canvi Climàtic, Reserva de la Biosfera,

etc. Associacions: Taula de Consens, Comunitats de Regants, SEO/BirdLife,

Campanya pels sediments, Plataforma en defensa de l’Ebre, Reserva de la

Biosfera, Fundació Cívica Innomnium, etc. Sectors econòmics i empreses

privades: agricultura, aqüicultura, gestió de l’aigua, turisme. Educació:

professors i estudiants de Batxillerat de les Terres de l’Ebre.

DELTA ALLIANCE WEBINAR

Objectius

Lloc, dia i hora

Jornada en línia

18 de Setembre de 2020

9:30 h

Inscripcions gratuïtes:

INSCRIURE-M'HI

https://transferencia.irta.cat/activitats/delta-alliance-webinar/


09:30 h Obertura representant IRTA. Representant Delta Alliance (vídeo).

09:40 h Federico Mayor Zaragoza. Ex-Director General de l'UNESCO

10:00 h Delta Alliance i el seu paper al delta de l'Ebre

Carles Ibáñez, investigador de l'IRTA i coordinador de la Delta Alliance al

delta de l’Ebre

10:15 h La subsidència al delta de l’Ebre 

Jordi Marturià, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC),

membre de la Delta Alliance

10:30 h Accions per al clima al delta de l’Ebre

Gabriel Borràs, de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), 

membre de la Delta Alliance

10:45 h Dèficit de sediments i erosió costanera al delta de l’Ebre: 

causes i solucions

Agustín Sánchez-Arcilla, director del laboratori d'Enginyeria Marítima de la

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), membre de la Delta Alliance

11:00 h Pausa

11:10 h Accions per fer front a l’erosió costanera al delta de l’Ebre

Rafael Sánchez, Taula de consens del delta de l’Ebre

11:30 h Terra presa. Per una nova cultura dels sediments

Josep Juan, portaveu de la Campanya pels Sediments

11:50 h Presentació de la campanya “Lo Crit del Delta"

Albert Latorre, president de la Fundació Cívica Innomnium

12:10 h Debat

12:50 h Cloenda. Representants del govern català i espanyol. Per confirmar
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