
 

 

 

 

El projecte BLUEfasma és una iniciativa que parteix de la integració i 

aplicació dels principis de l’Economia Circular als sectors de la pesca i de 

l’aqüicultura. Es tracta d’un projecte Interreg MED format per 14 socis 

europeus i impulsat a Catalunya per MedCities i l’Agència de 

Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 

amb el suport del Gremi de Peixaters de Catalunya entre altres actors. 

L’objectiu d’aquest seminari es donar a conèixer els objectius i les activitats 

del projecte BLUEfasma i debatre els resultats i les recomanacions 

preliminars amb els actors rellevants del sector de la pesca, aqüicultura i 

alimentació al nostre territori. 

En particular es presentaran els resultats de la prova pilot en la distribució 

d’aliments d’origen pesquer i aqüícola realitzada l’any 2021 a Barcelona, 

aplicant la metodologia innovadora dels anomenats BLUEfasma Living Labs 

perquè petites i mitjanes empreses (PiMEs), clústers i xarxes marítimes 

incrementin la seva eficiència i competitivitat dintre de l’economia circular, 

el desenvolupament blau i l’ecoinnovació. 

Durant el seminari també es presentaran i es portaran a debat les primeres 

recomanacions polítiques sorgides del projecte per a la millora de 

l’economia blava en els sectors pesquers i aqüícoles i amb especial èmfasi 

en l’alimentació sostenible. En aquest sentit, es presentaran les agendes i 

prioritats en relació a l’alimentació blava sostenible de la ciutat de 

Barcelona, l’AMB i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de trobar 

sinergies amb els resultats del projecte BLUEfasma. 

Aquest esdeveniment s’organitza en el marc de la Capitalitat Mundial de 

l’Alimentació Sostenible 2021 de Barcelona.     

Formulari d’inscripció a la jornada 

  

https://bluefasma.interreg-med.eu/
https://bluefasma.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Blue_Growth/Projects/BLUEfasma/BLL_Booklet_CAT_ONLINE.pdf
https://forms.gle/RHeme8iCRxyHUkbX7


 

 

 

 

Programa 

10:00: Obertura institucional.  

Josep Canals, Secretari General, MedCities. 

10:10: Introducció al projecte BLUEfasma.  

Carolina Pérez, Tècnica de Projectes, MedCities. 

10:20: Economia circular a les peixateries: com estalviar i posar valor afegit als 

productes a través de les bones pràctiques ambientals. Prova pilot per la prevenció de 

residus plàstics. 

Ignasi del Río, Director del Gremi de Peixaters de Catalunya. 

Maria Calaf, Consultora ambiental a la Fundació ENT. 

10:30: Consum i aprofitament dels productes pesquers a Catalunya, situació actual i 

projeccions de futur.  

Susana Sainz-Trápaga, Responsable del Programa de l’Estratègia Marítima de 

Catalunya, Generalitat de Catalunya. 

10:45: Economia circular, desenvolupament local i alimentació blava sostenible a 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Jesús Tomás García, Economia sostenible, Verda i Circular, Metròpolis Barcelona, AMB. 

11:00: L’estratègia d’Economia Blava de Barcelona i el sector pesquer.  

Anna Majó, Directora de Innovació Empresarial a Barcelona Activa, Ajuntament de 

Barcelona.  

11:15: Presentació de les primeres recomanacions polítiques del projecte BLUEfasma. 

Agustí Turull, Secretari General, IVEAEMPA. 

11:30: Debat  

12:00: Cloenda  


