
         
 

X Jornada Ambiental:  
 

«Parcs eòlics, centrals nuclears, tecnologia blockchain...  
L’energia i el medi ambient a debat»  

 

Procés participatiu: Enquesta de participació ciutadana 
al voltant de les temàtiques de les passades edicions de les jornades ambientals 

 
Dia i Hora: dilluns 30 de maig de 2022, de 10:00 a 13:30 

Lloc: Aula Magna de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (l’acte s’emetrà en directe 

pel canal de YouTube de la UB) 
 

El dilluns 30 de maig, a les 10:00, a l’aula Magna de la Universitat de Barcelona, tindrà 
lloc la X Jornada Ambiental, organitzada per la Universitat de Barcelona, Família Torres 
i el meteoròleg Tomàs Molina. Sota el lema « Parcs eòlics, centrals nuclears, tecnologia 
blockchain... L’Energia i el Medi Ambient a debat », s’analitzarà des de diferents punts 
de vista el model energètic més adient per assegurar una transició energètica que doni 
resposta a l’emergència climàtica. 
 

PROGRAMA                      

 
10:00-10:10 Inauguració, a càrrec de: 

Joan Guàrdia, rector de la UB 

Miguel A. Torres, president de Família Torres 

Tomàs Molina, director científic i conductor de la Jornada 
 
10:10-10:20 «Estratègia energètica estatal», a càrrec de Teresa Ribera, Ministra per la Transició 

Ecològica, Govern d´Espanya (vídeo). 
 
10:20-10:35 «Els reptes de la transició energètica», a càrrec d´ Antonio Turiel, investigador de 

l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, científic i divulgador llicenciat a la Universitat 
Autònoma de Madrid.  

 
10:35-11:15 Taula rodona « Energia verda i energies verdes transitòries a Catalunya, a debat» 

moderada per Tomàs Molina, amb participació de:  
Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) 

Jose Mª Baldasano, catedràtic emèrit d’Enginyeria Ambiental (UPC) i doctor en Ciències 

Químiques (UB). 

Alfredo Garcia (@Operador nuclear), enginyer en telecomunicacions i divulgador 

científic. 

Carles Riba, President CMES, Col·lectiu per a un nou Model Econòmic i Social 

https://www.ub.edu/ubtv/video/x-jornada-ambiental-torres-2022


11:15-11:20 Torn obert de paraules  
 
11:20-11:40 Pausa 
 
11:40-11:45 «Presentació dels resultats del procés participatiu» , a càrrec de Tomàs Molina 
 
11:45-12:00 “El paper del blockchain en la descarbonització del sector energètic“ a càrrec de 

Sergi Cuadrat, Group Managing Director, ALLCOT Group 
 
12:00-12:40 Taula rodona «Reptes econòmics i socials del nou model energètic», moderada per 

Tomàs Molina, amb la participació de: 

Eduard de Ribot, Representant SOS Costa Brava 

Clàudia Bosch, Extinction Rebellion (pc) 

Jordi Martín, la CEL (Comunitat Energètica Local) de Caldes de Montbui  

Adrián Fernández, Greenpeace España 

 

12:40-12:45 Torn obert de paraules  
 
12:45-13:00 «Estratègia energètica a Catalunya» Assumpta Farran, Directora general d´Energia 
de la Secretaria d´Acció Climàtica, Generalitat de Catalunya   
 
13:00-13:10 Conclusions, a càrrec de Carlota Martí, Cap de Premsa de la Representació de la 
Comissió Europea a Barcelona 
 
13:10-13:20 Cloenda, a càrrec de: 

Ernest Abadal, vicerector adjunt al rector i de Personal Docent i Investigador de la UB 

Miguel A. Torres, president de Família Torres 

Tomàs Molina, conductor de la Jornada  
 
13:20-13:30 Entrega del VIII Premi Torres & Earth a la Innovació Ambiental: premi del Jurat i 
reconeixement del públic a càrrec de: 

Miguel A. Torres, president de Família Torres 

Elisenda Rius, directora de Relacions Institucionals i Màrqueting de la UB 
 

www.jornadesambientals.com  @Jornadambiental   #JA2022  

 

 

Inscripcions aquí 

http://www.jornadesambientals.com/
https://twitter.com/jornadambiental
https://www.ub.edu/ubforms/ca/gaip/x-jornada-ambiental-guerres-jjoo-dhivern-parcs-eolics-lenergia-i-el-medi-ambient-debat

