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Tarragona és la ciutat 
escollida per acollir les 
XXXIV Jornadas 
Técnicas de la 
Associación Española de 
Abastecimiento de Agua 
y Saneamiento (AEAS) 
que es celebraran els 
propers 24, 25 i 26 de 
maig. Aquesta trobada 
compta amb la 
col•laboració de 
l’Empresa Municipal 
Mixta d’Aigües de 
Tarragona (EMATSA) i 
amb la participació del 
Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT). En 
aquest sentit, el president 
de l’AEAS, Fernando 
Morcillo, ha explicat la 
bona gestió d’EMATSA 
argumentant un preu 
raonable dels serveis i un 
cost equilibrat entre 
l’abastiment i el 
sanejament de l’aigua. 

Per a seva banda, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha recalcat que d’entre les ciutats mitjanes i grans, 
“Tarragona és la que té la tarifa més baixa de Catalunya”. 

En quant a les jornades van dirigides a un sector tècnic, ampli i multitudinari d’aquesta matèria, en les que es vol 
“exposar i recollir les millors pràctiques d’abastiment i sanejament de l’aigua de la nostra ciutat”, ha explicat 
Ballesteros. A més, l’alcalde ha volgut remarcar que es tracta d’unes jornades de treball on també “hi haurà un 
voluntat expositiva i divulgativa” del tema. 

El congrés girarà al voltant de dos focus principals. El primer estarà dedicat a la transformació digital, més en concret, 
centrat en les capacitats de tots els nous instruments que poden permetre una relació més directa amb els ciutadans, 
i el segon tindrà a veure amb l’economia circular, és a dir, amb la reutilització i aprofitament dels recursos de l’aigua. 
Pel que fa als eixos temàtics seran més convencionals, es tractarà l’abastiment, el sanejament, la tecnologia digital, la 
legislació i la gestió corporativa. Tot això en un conjunt de 83 ponències tècniques al llarg dels tres dies i amb dues 
sales paral•leles que oferiran mini ponències i vídeos culturals relacionats amb les vies i els aqüeductes romans. 

Impacte econòmic 

Fins al moment, les jornades compten amb 550 inscrits, una xifra “molt pel damunt de les seves expectatives”, ha 
afirmat Morcillo. D’aquesta manera, s’espera que el congrés tingui un impacte econòmic per la ciutat d’un milió 
d’euros. 
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