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Catalunya dins el projecte europeu SUD’EAU 
 

 L’Agència Catalana de l’Aigua, en col·laboració amb altres entitats públiques regionals 
d’aigua desenvoluparà un projecte foment d’iniciatives locals i regionals per a la 
participació en la gestió integral sostenible de l’aigua 

 
 

 
 
Catalunya ha entrat a formar part del projecte de “Gestió local sostenible i participativa de l’aigua i els 
rius del Sud-est Europeu (SUD’EAU) que es desenvolupa en el context del programa INTERREG IVB, 
aprovat per part de la UE la primera convocatòria de projectes relatius a programes de cooperació 
territorial de l’espai sud-est europeu pel període 2009 – 2011  
 
Els socis que formen part del Projecte són entitats públiques regionals amb competències en el marc de 
la gestió i planificació de les conques hidrogràfiques del seu propi territori. Els sis socis són: CRANA 
(Navarra), CIMA (Cantàbria), ACA (Catalunya), SMEAG (Midi-Pyrénées / Garona), AIMRD (Castellà-
Lleó / Duero) i Cámara Municipal de Penafiel (Portugal).  
 
L’objectiu principal d’aquest projecte és el d’innovar, experimentar, validar i difondre metodologies i 
eines comunes pel foment d’iniciatives locals i regionals per a la participació en la gestió integral 
sostenible de l’aigua, en el context de l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), 
desenvolupament i difonent processos i espais de participació activa en les fases de seguiment i 
aplicació de mesures dels plans de conca. Aquest objectiu es vol assolir mitjançant la identificació, 
desenvolupament i màxima difusió i sensibilització de les Bones Pràctiques europees en gestió 
sostenible de l’aigua, gestió d’ecosistemes hídrics i participació activa en planificació i gestió.  
 
En aquest marc Catalunya, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, gestionarà un import total de 
317.000 euros en el període 2009-2011. Dins de les actuacions previstes cal descatar que Catalunya  
lidera el grup de treball relatiu a les experiències i espais de participació en l’establiment de mesures, 
seguiment i implementació de les mesures dels Plans Hidrològics, així com altres actuacions implicades 
a la gestió del cicle integral de l’aigua, mitjançant una xarxa d’entitats per a la participació en la gestió 
sostenible de l’aigua. Així mateix aquest grup de treball crearà uns mapes d’actors de les diferents 
regions i països participants al projecte vinculats amb el vector aigua. 
 
Amb aquesta finalitat els dies 5, 6 i 7 d’octubre l’Agència Catalana de l’Aigua organitza el Workshop 
“Participació de qualitat”,  les jornades de treball que es celebraran a Cantàbria, les quals tenen com a 
objectiu particular la deliberació i posada en comú de les experiències de participació pública vinculades 
a la planificació i la gestió de l’aigua. 
 
 
Barcelona, 5 d’octubre de 2009 
 
 
 
 


