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Marketplace ambiental 
2019

Data
Dimecres, 
13 de novembre de 2019 
              
Lloc
Hotel Alimara 
Carrer de Berruguete, 126 
08035 Barcelona

Inscripció
Cal confirmar l’assistència 
a través de tandem.cat
Places limitades.

@mediambientcat  
#tandemcat

Amb el suport de

Organitza

Vols trobar aliances en el marc dels Objectius  
de Desenvolupament Sostenible (ODS)?

Vine al Marketplace ambiental 2019. Gestió ambiental, 
ODS i col·laboracions entre empreses i entitats

Programa

09.00 h  Registre de participants i esmorzar de benvinguda
  

09.45 h  Benvinguda institucional  
  Ferran Miralles Sabadell, director general de Polítiques Ambientals  
  i Medi Natural

10.00 h  Sinergies entre els ODS i la gestió ambiental de l’empresa.  
  Enfocament i casos pràctics

 -  Trasllat dels ODS a Catalunya i prioritats d’actuació | Arnau Queralt,  
    director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

 -   CEMEX | Miguel Cuñat Fernandez, coordinador de RSE a València i  
    Catalunya i Judit Blasco Martí, gerent de Medi Ambient a Catalunya

 -   EPSON Ibérica S.A.U. | Joan Escoté, especialista en CSR

11.30 h Les aliances com a estratègia per assolir objectius comuns.  
  Entitats i empreses en tàndem. 
  Presentació de projectes d’èxit

 -   Projecte CINTES | Marcela Manrique (Demano, Producciones  
    Sostenibles), Miquel Cols (DENSO Barcelona) i Albert Ferrer (Fundació  
    AMPANS)

 -   Col·laboració entre el món educatiu, l’administració i les entitats,   
     CETT – Trenca – Parc del Delta de l’Ebre | Ainhoa Caraballido,  
    coordinadora màster en Direcció d’Empreses Turístiques del CETT

 -   GPASEABOTS | Adrià Fradera, Business Manager 
 -   Uttopy | Inés Echevarría, change maker

  Presentació de projectes en recerca de col·laboració
 -   Associació Hàbitats: Projecte Rius 
 -  Associació Banc de Recursos: Projecte Pont Alimentari
 -  Associació d’Amics del projecte Boscos de Muntanya: Projecte   

    Boscos de Muntanya
 -   Fundació Emys: Projecte de recuperació de l’espai natural de l’Estany  

    de Sils

https://tandem.cat/marketplace/marketplace-barcelona-2019/
https://twitter.com/mediambientcat
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 -   La Sèquia: Projecte de gestió i conservació de vertebrats d’ambients  
    agrícoles localitzades als voltants del canal de la Sèquia (Pla de   
    Bages) mitjançant la utilització de caixes-niu i acords amb els   
    propietaris agrícoles.  

 -   XATRAC: Projecte d’estades Marines per a joves i Projecte de   
    custòdia del bosc i del litoral de Fenals.

13.30 h  Mercat de custòdia: coneix els productes alimentaris de les entitats  
  ambientals i el seu valor afegit 
  Productes alimentaris de custòdia del territori com una eina per l’assoliment  
  dels ODS 12, 13, 14 i 15. 

14.00 h  Treball en xarxa i dinar a peu dret 

15.00 h  Tancament del Marketplace 


