PROGRAMA
9:00 - 9:30h Registre i acreditacions

Cerimònia d'inauguració 9:30h – 10:15h
o
o
o
o

Sra. Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona*
Sra. Alicia Villauriz, Secretària General de Pesca, Secretaria General de Pesca,
Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació*
Sr. Giampaolo Bonfiglio, President, Mediterranean Advisory Council*
Sr. Antoni Cañete, President, Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya
PIMEC*

Projecte BLUEfasma: presentació i principals fites 10:15h – 11:15h
o

Coordinador: Sr. Josep Canals, secretari General, MedCities

o

BLUEfasma Platform, Sr. Thanasis Koukounaris, Senior Project Manager,
Department of Civil Engineering, University of Patras
BLUEfasma White Paper, Sra. Elisa Serra, Research Fellow, Fondazione
International Marine Centre
BLUEfasma Policy Recommendations, Sra. Carolina Pérez, Project Officer,
MedCities

o
o

Pausa Cafè 11:15h - 11:45h

Taula rodona 1 11:45h - 12:30h Pesca


El projecte BLUEfasma missatges clau als responsables polítics locals, autonòmics,
regionals i estatals i a les pimes/clústers/xarxes que operen en aquests sectors. Cap a
una economia circular blava sostenible al sector de la pesca de la UE.
o Coordinador: Sra. Silvia Solís, Subdirectora general de Sostenibilitat Econòmica
i Assumptes Socials, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
o Ponents*

Abast: Aquesta sessió té com a objectiu aportar idees i fomentar un debat sobre les perspectives
de l'economia blava en el futur i d'acord amb els objectius de política establerts a l'àmbit de la
pesca. Es tindrà en compte la intersecció del medi marí, l'economia circular, les polítiques i la
tecnologia, juntament amb les oportunitats d'inversió disponibles, per debatre com l'economia
blava pot proporcionar l'espai per a nous esforços i oportunitats.

Taula rodona 2 12:30h – 13:15h Pesca recreativa


Pesca recreativa sostenible i governança.
o Coordinador: Sra. Rosario Allué, Subdirectora general de Política Marítima ,
Control i Formacions, Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible,
Generalitat de Catalunya
o Ponents*

Abast: Aquesta sessió plenària tindrà com a objectiu proporcionar idees noves i fomentar un
debat sobre les perspectives de l'economia blava. Harmonització i espais compartits,
equipaments i serveis sostenibles.

Pausa Dinar 13:15h - 14:15h

Taula rodona 3 14:15h – 15:00h Transformació i Comercialització


Estratègies i Processos. Transformació i Comercialització eficients: millorar les actituds
cap a una pesca i aqüicultura circulars.
o Coordinador: Sr. Juan Mercant, Direcció General de pesca i medi marí, Govern
Illes Balears*
o Ponents*

Abast: Aquesta sessió plenària tindrà com a objectiu proporcionar idees noves i fomentar un
debat sobre les perspectives d'estratègies eficients de comunicació i sensibilització, millorant
l’aspecte tecnològic.

Desenvolupar eines econòmiques fiables i eficients. Analitzar els canvis de paradigma, les
innovacions, les inversions i el coneixement necessaris que poden proporcionar un espai marítim
que no faci malbé el medi ambient i fomenti el creixement i la prosperitat. Una economia blava
sostenible a la Mediterrània crearà oportunitats tangibles per a nous llocs de treball i empreses,
alhora que també pot oferir solucions per a la circularitat de l’economia i la restauració de la
biodiversitat.

Taula rodona 4 15:00h – 15:45h Planificació Marítima espacial i estratègies marítimes i
impactes a la pesca i l'aqüicultura


Com promoure l’aqüicultura sostenible. De la granja a la taula.
o Coordinador: Sr. Jaume Collboni, Primer Tinent d'Alcaldia, Ajuntament
Barcelona*
o Ponents*

Abast: Aquesta sessió plenària tindrà com a objectiu proporcionar idees noves, fomentant un
debat sobre les perspectives de l'economia circular blava i la promoció de l'aqüicultura
sostenible prenent en consideració tota la cadena de valor.

Missatges clau del seminari i recopilació d’aportacions. 15:45h – 16:15h
Resum de les recomanacions i conclusions de les taules rodones. Recopilació de les
aportacions de les persones i les institucions assistents
o

Sra. Mercedes Tarrazon

Cloenda del seminari 16:15h – 17:00h
Tancament oficial del seminari
o
o
o
o

Sra. Iolanda Piedra, Presidenta, Clúster Marítim Illes Balears
Sr. Jordi Mora, president, Confederació Petita y Mitjana Empresa de Balears*
Sra. Charlina Vitcheva, Directora general, Direcció General d’Assumptes Marítims i
Pesca, Comissió Europea*
Sra. Maria Asunción Jacoba Pia de la Conquilla García-Mauriño, Consellera
Agricultura, Pesca i Alimentació, Govern Illes Balears

* Pendent confirmació

