
 

 

 

 

 

 
  

Simposi marítim 

Economia blava en un oceà saludable 

Barcelona, 20 de juny de 2019 

Museu Marítim de Barcelona, 19:00h 

 

 

Agenda 

 

19:00-19:05 Obertura de l’acte 

Benvinguda  

 

El context europeu  

 

19:05-19:20 Enfocament global del desenvolupament de l’economia blava en la Unió 

Europea 

“La perspectiva europea de reconciliació entre el creixement blau, el benestar de la 

ciutadania i la conservació del medi marí” 

Bernhard Friess, Director, Política Marítima i Economia Blava, DG MARE, Comissió Europea 

 

 

L’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 

 

19.20-19:25 Un projecte ambiciós per una Política Marítima Integrada (vídeo) 

 

19:30-19:40 Economia blava, ecosistemes marins, ciutadania i governança participativa; el 

model de la política marítima catalana 

Sergi Tudela, Director General de Pesca i Afers Marítims, Generalitat de Catalunya 

 

 

 

 



 

Presentació de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 en acció mitjançant 

presentacions inspiradores: 

 

- Àmbit d’actuació 1: Desenvolupament sostenible de l’economia blava 

19:40-19:50 Estructurant la comunitat maritima – el valor transformador d’un clúster blau 

Kristien Veys, Gerent d’Innovació, Clúster Blau de Flandes 

L’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 en acció (vídeo) 

 

- Àmbit d’actuació 2: Ecosistemes marins resilients i plenament funcionals  

19:55-20:10 Els serveis ecosistèmics al centre d’una economia blava sostenible  

Dr. Rashid Sumaila, Director de la Unitat de Investigació d’Economia Pesquera, Institut pels 

Oceans i la Pesca, Universitat de British Columbia 

L’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 en acció (vídeo) 

 

- Àmbit d’actuació 3: Millora de la qualitat de vida de la ciutadania 

20:15-20:25 L’oceà - Un aliat fonamental per a una societat saludable 

Cristina Vert, Investigadora a l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) 

L’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 en acció (vídeo) 

 

- Àmbit d’actuació 4: Un marc de gestió basat en la cogestió 

20:30-20:40 Apoderament dels agents marítims: el desenvolupament local participatiu 

marítim a Europa  

Monica Veronesi, Unitat de suport FARNET, Comissió Europea 

L’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 en acció (vídeo) 

 

Debat 

20:45-20:55 Taula rodona  

- Ponents de la sessió 

Cloenda 

20:55-21:00 Cloenda de l’acte 

Honorable Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Teresa Jordà 

 

 

 

 

Acte en el marc del Dia Marítim Europeu 

 

 



Bernhard Friess 
Director de la Direcció General de Política Marítima i Economia blava, DG MARE, 

Comissió Europea 

Conferència: La perspectiva europea sobre la reconciliació entre el creixement blau, el 

benestar de la ciutadania i la conservació del medi marí 

Bernhard Friess és el Director de Política Marítima i Economia Blava de la Direcció 
General d’Afers Marítims i Pesca de la Comissió Europea des de gener de 2017. Va 

estudiar dret a la Universitat de Munich i dins de la Comissió Europea ha tingut responsabilitats en diferents 
àmbits de treball, com la política de mercat interior, política de competència, política marítima y pesca, i 
educació i formació.   
 

Kristien Veys  

Gerent d’Innovació, Clúster Blau de Flandes 

Conferència: Estructurant la comunitat marina – el valor transformador d’un clúster 

blau 

Com a gerent d’innovació del Blue Cluster, Kristien col·labora en projectes innovadors 
d’economia marítima considerant conjuntament ciència i negocis. Després de graduar-
se com a enginyera de biociencies, especialització en agricultura, va acabar els seus 

estudis amb un màster de ciències marines. La seva trajectòria laboral va començar en el negoci marítim del 
dragatge. Després de realitzar el seguiment de l’impacte ambiental de las activitats de dragatge, es va 
especialitzar encara més en aquesta tècnica i en el tractament de sediments contaminats. Les àrees de treball 
en el context del Clúster Blau son àmplies (defensa costera, enfocament ecosistèmic, energia renovable, 
aqüicultura, etc.), el que li permet interrelacionar distints temes com el canvi climàtic, el desenvolupament 
sostenible, les tecnologies blaves i el creixement blau.  
 

Rashid Sumaila 
Professor Rashid Sumaila, Director de la Unitat d’Investigació d’Economia Pesquera 

Conferència: Els serveis ecosistèmics al centre d’una economia blava sostenible 

El Dr. Rashid Sumaila és professor i director de la Unitat d’Investigació d’Economia 
Pesquera de la Universitat de British Columbia. Està especialitzat en bioeconomia, 
valoració d’ecosistemes marins i anàlisis de problemes globals, com per exemple els 
subsidis a la pesca, la pesca il·legal, el canvi climàtic i els vessaments de petroli. Sumaila 

té nombroses publicacions científiques en revistes molt reconegudes, com ara Science, Nature i Journal of 
Environmental Economics and Management. Ha estat guardonat amb diversos premis, entre ells, el Premi 
Volvo Environment Environment 2017 i el Premi Benchley Oceans 2017 en Ciències. Sumaila va ser nomenat 
Ambaixador de la Universitat de Hokkaido en 2016 i és membre de la Junta de Oceana.  
 

Cristina Vert 

Investigadora a l’Institut de Salut Global de Barcelona 

Conferència: L’oceà – Un aliat essencial per a una societat saludable 

Cristina Vert és investigadora a l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). La 

seva àrea d’investigació està enfocada en l’avaluació dels efectes beneficiosos dels 

espais naturals en la salut física i mental, i el benestar de la població. Sobretot es centra 

en l’avaluació dels espais blaus, com les costes, els rius i els llacs, així com les 

infraestructures relacionades. Actualment explora aquests temes en el marc del projecte Horizon 2020 

BlueHealth (www.bluehealth2020.eu).   
 

Monica Veronesi 
Cap adjunta de la Unitat de Suport FARNET 

Conferència: Apoderament dels agents marítims: el desenvolupament local 

participatiu marítim a Europa 

Monica Veronesi lidera actualment l’Equip de la Unitat de Suport de FARNET, on 

treballa amb les administracions pesqueres i els Grups d’Acció Local del sector pesquer 

(GALP) per fomentar la implementació del desenvolupament local participatiu en les 

zones costeres de tota Europa. La Unitat de Suport de FARNET ha servit com a guia per als GAPL en 

l’establiment de relacions amb altres organismes i el planejament estratègic amb agents locals en las àrees 

de medi ambient, pesca, turisme i investigació, entre d’altres. Els temes específics en els que ha treballat la 

Monica inclouen l’economia circular en la pesca i la aqüicultura, la diversificació de les economies locals i 

l’enfortiment de les empreses al llarg de la cadena de valor de la pesca. 


