4rt Fòrum Mediterrani de l'Economia Verda
ECO MEDA GREEN FORUM 2010
25 – 26 Novembre 2010, Casa Llotja de Mar, Barcelona

La Unió Pel Mediterrani: El Medi ambient és Prioritat
El ECO MEDA GREEN Fòrum busca donar resposta tan als objectius que s’ha marcat la
UPM, com a les necessitats empresarials en termes rendibilitat i competitivitat,
considerant el medi ambient com una part important de l’estratègia de l’empresa. Amb la
creació d’un marc de debat i reflexió entre els experts d’alt nivell i els actors claus del
sector públic i privat, el Fòrum vol oferir informació rellevant als responsables de tirar
endavant les prioritats de la UPM i promoure l’economia verda entre les empreses.
L’objectiu principal és encoratjar l´intercanvi entre experts en relació amb les prioritats i
els reptes del medi ambient, per tal de promoure l’economia verda ajudant a les empreses
a implementar programes de sostenibilitat a través de l’ús eficient de recursos i de la
producció més neta. A més, l’efecte de l’escalfament global és un factor clau, el qual
demostra la importància de la innovació tecnològica basada en les energies renovables, pel
que proposem la següent agenda:

Dijous 25 de Novembre de 2010
8:30 - 9:00

Registració dels participants

9:00 - 10:00

Inauguració Oficial i Benvinguda:
La Unió Pel Mediterrani: El Medi ambient és Prioritat

Objectius per al 2020, les noves competències en el Mediterrani, les noves responsabilitats
i el rol dels principals actors.
Khaled Irani, Ministre de Medi Ambient, Jordània
Janez Potočnik, Comissari Europeu per al Medi Ambient
Elena Espinosa, Ministra de Medi Ambient i Mitjà Rural i Marí, Espanya
Amina Benkhadra, Ministra d'Energia, Mines, Aigua i Medi Ambient, Marroc
Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona, Espanya
Ramón Roca, President, Fundació Fòrum Ambiental, Espanya
Murat Yalçintas, President, Associació de Cambres de Comerç i Indústria del Mediterrani
(ASCAME)
M. Luisa Silva, Coordinadora Adjunta, Pla d'Acció per al Mediterrani (PAM)
Francesc Baltasar i Albesa, Conseller de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de
Catalunya, Espanya

10:00 – 11:30 Desenvolupament de tecnologies claus per a les Energies Renovables
L'evolució de les Energies renovables en la Regió del Mediterrani està en consonància
amb la política energètica de la Unió Europea i les seves prioritats. La lluita contra el canvi
climàtic i la promoció del desenvolupament sostenible en la UE i en els seus països veïns
exigeix una participació dels països del Sud del Mediterrani en les energies renovables
amb la finalitat de poder proveir-se de la seva pròpia demanda energètica i exportar
electricitat verda a la UE.
Les energies renovables suposen un repte important. És necessari establir, com més aviat
millor, nous projectes concrets per a poder avaluar la sostenibilitat del marc regulatori
institucional així com els avanços tecnològics.
En cap cas, el futur de les energies renovables ha d'estar condicionat a limitacions tals
com: tècniques, econòmiques i reguladores.
– Conèixer els avantatges econòmics de les energies renovables
– Qui són els principals actors per a promocionar projectes d'energia renovable?
– Reptes – En quina mida els projectes són aplicables al mercat regional i amb que
barreres podem trobar-nos?
– Actualització de les tecnologies renovables i com aquestes influeixen en el
desenvolupament futur.
– L'energia solar en el mediterrani: Com fer bon ús d'un recurs abundant.
Ali Sayigh, Director General, World Renewable Energy Network (WREN), Regne Unit
François Nguyen, Consultor sènior –Mercats Energètics, Agència Internacional de
l'Energia, França
Saïd Mouline, Director General, Centre de Desenvolupament d'Energies Renovables
(CDER), Marroc
Silvia Parent-David, Especialista Sènior en el sector energètic, Banc Mundial
Carlos Urueña, Director d'Estratègia i Desenvolupament de Negoci, Gamesa, Espanya
Abdelkarim Ghezal, Adjunt de Direcció en Energies Renovables, Agència de Conservació
de l'Energia (ANME), Tunísia
Juan Alario, Director associat, Responsable de la Divisió d'Eficiència Energètica i Energies
Renovables, Banc d'Inversió Europeu
Alberto Seisdedos, Director internacional per al Sud d'Europa i Nord d'Àfrica, Iberdrola
Renovables, Espanya
11:30 - 12:00 Pausa Café
12:00 - 14:00 Economia Verda: Productes Verds
Dirigir-nos cap a una economia més verda es tradueix a reestructurar les empreses i la
seva infraestructura per a obtenir una millor tornada del capital invertit en productes,
recursos naturals, humans i econòmics, mentre, al mateix temps reduïm emissions de
gasos d'efecte hivernacle, disminuïm l'ús ineficient de recursos naturals generant
d'aquesta manera menys residus i reduïm la disparitat social.

L'objectiu d'aquesta sessió és compartir experiències d'èxit en productes verds amb altres
empreses i iniciar un debat entre experts de diferents àrees: Administració pública,
empresaris, institucions financeres, Comissió Europea, etc.
12:00 - 12:20 Introducció al objecte de debat per un moderador, expert en productes
verds: Mark Hidson, Director de Compra Pública Sostenible en ICLEI, Alemanya
12:20 - 12:30 Presentació de Lloreda KH7 (Etiqueta verda)
12:30 - 12:40 Presentació de Sara Llegix: Sanex Zero (Etiqueta verda)
Albert Marti, President de Creu Verda, Espanya
12:40 - 13:40 Taula Rodona: Com definim el Producte Verd?
- Quines eines serien necessàries des del govern, les organitzacions de consumidors i el
sector privat, etc. per a fomentar la producció i venda de productes verds?
- Beneficis mediambientals i econòmics derivats de la producció verda: la competitivitat,
imatge i rendibilitat.
Arab Hoballah, UNEP/DIGUES-TE, Cap d'àrea de Consum i Producció Sostenible.
Alaa Ezz, Secretari General, Confederació d’Associacions de Negocies Egípcies - Europees,
Egipte
KH7
Albert Marti, President de Creu Verda, Espanya
Bettina Shegger, Directora, ECOINSTITUT
13:40 - 14:00 Debat obert: Preguntes i respostes
14:00 - 15:30 Dinar
16:00 - 19:00 Trobades B2B – Business Networking Area
Empreses, agències multilaterals, agències governamentals….etc…
En una sala de conferències es presenten iniciatives implementades en diferents països i
presentades directament pels propis participants amb la finalitat de compartir
experiències amb altres empreses.
Divendres 26 de novembre 2010
9:00 - 11:00 Com transformar Amenaces en Oportunitats en la gestió de residus
Virginia Alzina, Phd Director CP/RAC, Espanya
Ramón Roca, President de la Fundació Fòrum Ambiental, Espanya
Empreses del Mediterrani que han implementat amb èxit tècniques de producció neta o bé
pràctiques mediambientals i han estat capaces de reduir l'emissió de residus.

La major part d'aquesta sessió es concentrarà en les oportunitats de negoci relacionades a
la minimització de residus (prevenció en origen): Com resultat d'això som capaços de
transformar amenaces en oportunitats.
9:15 - 10:00 IFC
Producció Neta: Estalvi gràcies a l'ús eficient de l'energia, l'aigua i el consum de matèria
primera. Casos MEDCLEAN
10.00 -10.20 José Camacho, Director Medi Ambient en l’ Institut Grifols, Espanya
Presentació de Tecnologies Innovadores per a la Minimització de Residus (RAC)
10:20-10:40 Implementació d'Estratègies de Minimització de Residus (facilitar l'accés a
les empreses a la disminució de residus). Representant Egipci
José Maria Lopez Piñol, Director General, URBASER, Espanya
Hassan Al Wahadane, President del Grup Nasser, Jordània
Sanda Midzic, Responsable de la Unitat de PL en el Centre Mediambiental de
Desenvolupament Sostenible
10:40 - 11:00 Debat obert: Preguntes i respostes
11:00 - 11:30 Pausa Cafè
11:30 – 12:45 Estat de la qüestió en els països MEDA: Anàlisis de la situació actual
del Mercat de l'aigua en la Regió.
En general, els països del Sud del Mediterrani tenen problemes similars quant a recursos
d'aigua: sequera, escassesa, problemes d'accés, inundacions, problemes de qualitat tant en
ciutats com a nivell industrial i contaminació.
Com a mínim uns 120 projectes es van proposar en la Iniciativa Horitzó 2020 per
membres de la Unión per al Mediterrani donant prioritat als següents assumptes:
(i) Descontaminació del Mediterrani;
(ii) Tecnologies i ús eficient de l'aigua;
(iii) Equilibrar l'oferta a la demanda;
(iv) Conservació i rehabilitació d'entorns mediambientals.
(v) Adaptació al canvi climàtic
En aquest projecte s'han d'implementar mesures complementàries amb la finalitat de
maximitzar el bon consum i la gestió de l'aigua, tals com, millores tècniques, creació
d'institucions, reformes legislatives, etc. per a garantir la implicació del sector privat.
Estratègies per a un Subministrament més Eficient i Sostenible
- Estimar l'evolució de l'oferta i demanda
- Reptes per a garantir un subministrament adequat a un cost raonable

Katharina Höfer, Consultora Recursos d'Aigua regió MENA, BMZ
Fernando Rayón, Director de Planificació i Tecnologia, AGABAR
Representant del Sud del Mediterrani (Algèria / Egipte)
Jamal Saghir, Director d'Energia, Transport i Aigua en la Divisió de Sostenibilitat del Banc
Mundial (SDNVP)
Fady Jutge, Director General de Metito Group
12:45 - 13:00 Debat obert: Preguntes i respostes
13:00 - 14.00 Com enfrontar-se als reptes del Canvi Climàtic: Podria ser la
dessalinització una solució?
Hi ha diferents estudis i conclusions respecte al rol de la dessalinització en el Canvi
Climàtic. Podria ser una solució? Podria agreujar el canvi Climàtic?
Alguns experts conclouen que extreure la sal de l'aigua de mar per a transformar-la en
aigua potable i combatre l'escassesa en el món, és un error i pot agreujar el canvi climàtic,
mentre altres experts afirmen que la dessalinització juga un paper insignificant en
l'escalfament global. De fet, alguns estudis van confirmar que la dessalinització necessita
de grans quantitats d'energia, emet gasos d'efecte hiverncle i destrueix la vida marina en
algunes zones costaneres.
14:00 - 16.00 Dinar

