
II Seminari sobre la politica ambiental a Catalunya i Llenguadoc

Organitzat per la Facultat de Dret i Ciencies Economiques de la
Universitat de Montpeller i el Centre Regional de la Productivite et
des Etudes Economiques (CNRS), en col•laboracio amb la Facultat de
Ciencies Economiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona
i la Seccio d'Economia del SCEJES de l'Institut d'Estudis Catalans.

El segon seminari sobre la politica ambiental a Catalunya i Llenguadoc es el
seguiment de les trobades a Barcelona que van tenir lloc el 2 i 3 de maig de 1983
i quc van reunir, per primer cop, professors i investigadors de les facultats d'Econo-
mia de les Universitats de Barcelona i Montpelier per intercanviar els seus punts
de vista i les seves experiencies en el terreny de 1'economia i el medi ambient.

El II Seminari es dedicat als aspectes de la gestio economica del medi ambient
i mes especificament sobre els casos de I'aigua i els residus, temes comuns a la
problematica d'ambdues regions.

Confiem que la coneixenca mutua dels sistemes de gestio duts a terme a Catalu-
nya i Llenguadoc per resoldre els problemes ambientals i les dificultats concretes
que aparcixen durant el seu funcionament puguin ser utils per assegurar millor en
el futur la conservacio del medi natural.

Programa

Dilluns, 21 de maig de 1984
Lloc: Sala d'Actes, Facultat de Dret i Ciencies Econ6miques de Montpelier

ler. tema : L'aigua

«Problemes d'execucio i de financament del Pla de Sanejament de Catalunya»
per Josep Arraez, Aquatec S.A., i Josep C. Verges, Professor d'Hisenda Publica de
la Universitat de Barcelona.

Les modalites du financement de l'assainissement collectif Le departement
de l'Herault» per Daniel Burgues i Philippe Gardeisen, chercheurs CRPEE.

Discussio de J.M. Boisson, professor de ciencies economiques de la Universitat
de Montpeller.
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ton. tema : Els residus

Lloc: CRPEE, Universitat de Montpelier.
<o\dministracio de residus solids en arecs metropolitanes: Experiencies i projec-

tes per a Barcelona» per Eduard Berenguer i Joaquim Sola, professors de teoria
economica de la Universitat de Barcelona.

«Le contrat Etat-region sur ]a gestion des dechets», per M. Vivien i CI. Freche,
del Conseil Regional Languedoc-Roussillon.

Discussio del representant del Districte Metropolita de Montpelier.

3er. tema : Gestio integrada dels territoris

<Medi fisic-medi social en els ecosistemes muntanyencs. El cas de Falgars en
el Pre-pirineu catala.o per Modest Fluvia, professor de teoria economica de la
Universitat de Barcelona.

Discussio de M. Boisson, delegue regional a 1'environnement et a ('architecture
Languedoc-Roussillon.

Comunicacions i perspectives d'investigacio

«Ordures mcnageres» per M. Rigal, chercheur, CRPEE.
Les rapports entre efforts de depollution et economic d'energie: Le cas des

distilleries de la region Languedoc-Roussillon» per Marc Laget, chercheur
CRPEE.

<<Contribution pour la mise en place d'un instrument global de gestion de la
defense des forets contre l'incendie>> per Daniel Puech, charge de recherche CNRS.

<La descontaminacion del rio Tordera: Un problema pendiente>> per Rafael
Pampillon, professor de politica economica de la Universitat de Barcelona.

«El control de faire en ('ambit de la Corporacio Metropolitana de Barcelona>>
per Jordi Surinach i Immaculada Martinell G-S, de la Universitat de Barcelona.

Visita de terreny

Station de lagunage de Meze (Hcrault).
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