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Benvolguts / Benvolgudes, 
 
Us recordem que aquest mes de setembre hem posat en marxa un seminari sobre El dret humà 
a l’aigua i el paper dels municipis, en el marc del treball del Grup de l’Aigua de la Comissió de 
Municipalisme del Fons Català, amb la col·laboració d'Enginyeria Sense Fronteres i 
l'Ajuntament de Barcelona. El proper 11 d’octubre tindrà lloc la jornada presencial de 4 hores a 
la sala d’actes d’Aigües del Prat (Plaça de l’Aigua del Prat del Llobregat).  
 
El seminari té per objectiu reflexionar al voltant del paper dels municipis per donar suport i 
impulsar el dret humà al proveïment i sanejament de l'aigua, en el marc d'un enfocament 
de drets.  
 
Aquesta jornada, de caràcter més polític, se centrarà en la reflexió sobre el dret humà a 
l'aigua als municipis, per a la qual comptarem amb les reflexions del centre UNESCO del 
País Basc sobre l’acompliment dels Drets Humans, i en especial del Dret humà a l’Aigua des 
dels municipis. A continuació, una taula rodona sobre experiències de partenariats público-
públics, que comptarà amb les experiències de: l’Aliança Mundial d’Associacions d’Operadors 
d’Aigua i Sanejament (GWOPA), el Consorci de Gestió de l’Aigua de Catalunya (CONGIAC), la 
Comunitat Minera Olesana, Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA) i Aigües del Prat. Per acabar, 
tancarem la jornada amb una reflexió sobre l’acompliment del Dret Humà a l’Aigua des dels 
municipis a través de la tarifa i la gestió pública, a càrrec d’un membre d’Enginyeria Sense 
Fronteres. 
 
Per participar en la conferència caldrà fer una reserva prèvia al formulari.  
 
Esperem que aquesta proposta sigui del vostre interès i ens pugueu acompanyar durant la 
conferència. 
 
Ben cordialment, 
 
 
 
 
 
 
 
Meritxell Budó     Alba Martínez 
Presidenta del Fons Català   Tresorera del Fons Català 
Alcaldessa de la Garriga   Tinenta d’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat 
 
 
Barcelona, 3 d’octubre de 2016 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerke5UniGkdWFuFGnUyEPBC6lHkJAFWxc4rpA3hUNqu_87lA/viewform?c=0&w=1

