
PROGRAMA 

De 09:30 a 9:45 Presentació de la jornada  

 A càrrec del Sr. Oriol Anson, Director General de Desenvolupament Rural i la Sra. Rosa Vestit i 

Villegas, vicepresidenta de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. 

 

De 9:45 a 10:45 Afectacions del Canvi Climàtic a nivell Global.   

 A càrrec del Sr. Josep Enric Llebot Rabagliati, Catedràtic de Física de la UAB i exsecretari de 

Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya  . 

 

De 10:45 a 11:30 El canvi Climàtic a Catalunya. 

 A càrrec del Sr. Arnau Queralt, Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sosteni-

ble (CADS), i President de la European Network of Environment and Sustainable Development 

Advisory Councils (EEAC) 

 

 

De 11:30 a 12:00 Pausa Cafè 

  
 
De 12:00 a 12:45 Eines i polítiques per a la mitigació del canvi climàtic a 

Catalunya 
  A càrrec de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). 

 
De 12:45 a 13:30 Càlcul de la petjada de carboni en productes agroalimen-

taris. Experiència del Esparrago de Navarra dins el projecte Eureners3  
  A càrrec de la Sra. Irache Roa i la Sra. Eva Ruiz Melo, gerent i tècnica del Centro de Desarro-

llo Rural de Tierra Estella TEDER. 

  

De 13:30 a 14:00 ENEGEST, una nova eina d’autodiagnosi energètica per a 
PIMEs de territoris rurals.  

  A càrrec de la Sra. Carina Creixans, Cap d’àrea tècnica d’energia de l’Agencia de Desenvolu-

pament del Ripollès. 

*  

 

Lloc: Castell de Montesquiu 

Dia: Dimarts 25 d’Octubre 

Parc Natural del Castell de 

Montesquiu  

Montesquiu , Barcelona   

Mapa 

 

Organització 

Telèfon: 972 70 44 99 

Web:  

http://www.ripollesgesbisaura.org 

CANVI CLIMÀTIC I  
NOVES OPORTUNITATS DE GESTIÓ  

ENERGÈTICA SOSTENIBLE ALS TERRITORIS RURALS 

Inscripció 

 
La jornada és gratuïta però cal 

inscripció obligatòria a través del 

següent enllaç: 

INSCRIPCIÓ 

 

o al següent correu: 

 

eif@ripollesgesbisaura.org 

El Canvi Climàtic és un fenomen global irrefutable a aquestes alçades. Finalment, 
hi ha un consens general en que la causa està en l'ús i abús continuat dels com-
bustibles fòssils, base del nostre desenvolupament econòmic actual. L'escalfa-
ment global n'és un efecte clar, i mica en mica es van albirant els efectes derivats 
del canvi, amb conseqüències diverses segons els diferents territoris i latituds. 
Després de la Cimera de París es posa en evidència que cal un canvi en el model 
de desenvolupament actual, una transició energètica urgent, un viratge cap a fonts 
d'energia renovables, i una descarbonització de les nostres societats. Des dels 
territoris rurals de Catalunya intentem posar de la nostra part, mitjançant el projec-
te ENFOCC (energia, forest i canvi climàtic). Per continuar amb el projecte propo-
sem una parada i fonda per conèixer, a nivell català, els efectes, eines i propostes 
que tenim més a l'abast actualment. 

Col·laboració: 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/uUvCJE
https://goo.gl/forms/tCyKH2k6FeAbzkdt1
mailto:eif@ripollesgesbisaura.org?subject=Jornada%20CC%20a%20Montesquiu

