Bioeconomia circular i
canvi climàtic
Jornada tècnica
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, 14 de desembre de 2019

Presentació
El model lineal de ‘prendre, consumir i
llençar‘ que s’aplica des de la
revolució industrial es basa en l’accés
fàcil a una gran quantitat de recursos
d’energia, sense tenir en compte els
efectes al medi ambient.
Els conceptes de bioeconomia i
economia circular han agafat volada
en aquests últims anys, com a
resposta
a
la
necessitat
de
transformació del model econòmic
intensiu en recursos que han perdurat
fins ara.
Les polítiques de la Unió Europea, van
integrant progressivament als seus
objectius, l’economia verda i circular,
pels avanços que aporta pel que fa a
l’eficiència en l’ús dels recursos i com
a motor per generar nova ocupació de
forma inclusiva i reduir els riscos
ambientals.
En aquesta jornada es definiran els
conceptes d’economia circulat, canvi
climàtic i sobirania alimentària i
s’exposaran alguns models pràctics
d’economia circular.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Economia circular: la via imprescindible per garantir la
sostenibilitat de la Terra
Sr. Mauricio Espaliat, consultor i professor de la UPC.
10.45 h 1999-2019: Del negacionisme a la sobreactuació sobre el canvi
climàtic
Sr. Antoni Salamanca, Consultor i divulgador ambiental.
11.30 h Economia circular en l’alimentació: Sobirania Alimentària
Sr. Jordi Mateu, Entrepobles i Unitat de Sanitat Vegetal, DARP.
12.15 h Pausa
12.30 h Projecte d’ús públic de la pedrera de calcàries del Turó de
Montcada
Sra. Montse López, ACER Associació per a la Conservació de
l'Entorn i la Recerca.
13.00 h Respostes col·lectives davant el canvi climàtic. L’experiència
Climcobaix
Sr. Josep Lluís Martínez, Àrea Metropolitana de BCN, Agència de
Desenvolupament Econòmic.
13.30 h Taula rodona
14.00 h Cloenda de la jornada

Organització

Lloc de realització
El Cortalet. Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
GIV-6216 (ctra. Sant Pere Pescador-Castelló d'Empúries) km 4,2
17486 - CASTELLÓ D’EMPÚRIES

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del Centre
d’Informació del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà:
(Tel.: 972 454 222 - A/e: opalou@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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