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Benvinguda

Al llarg dels darrers quatre anys, moltes persones hem treballat 
plegades als nostres pobles i ciutats per mantenir el nivell 
desenvolupament sostenible que a hores d’ara considerem ja 
ineludible. En el si d’aquest col·lectiu, cal remarcar la feina dels 
representants locals, polítics i tècnics, però també la tasca de les 
empreses, les institucions i les entitats i, molt especialment,  
la ciutadania.

Els municipis han sabut descobrir les oportunitats que se’ls 
presentaven, han treballat amb convenciment i han trobat solucions 
innovadores. Per això, avui i des d’aquí, vull agrair l’esforç de tothom. 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha tingut un 
protagonisme decisiu en tot aquest procés i la Diputació de Barcelona 
ha estat sensible en tot moment a les necessitats del món local. A les 
envistes del 2020, és el moment de fer balanç, reflexionar i debatre 
per decidir el futur que volem. És amb aquest propòsit que us 
convoquem al IV Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local. Us convidem 
a participar-hi.

Deixeu-me agrair l’acollida que ens brinden Sant Fruitós de Bages i 
Món Sant Benet. Per a nosaltres és una gran satisfacció que la Xarxa 
torni al Bages vint-i-dos anys després de la seva constitució. Crec que 
aquest fet il·lustra molt bé el compromís de la comarca, com també el 
de tot el país, amb la sostenibilitat.

Us donem la benvinguda al IV Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local!

Marc Castells i Berzosa
President de la Diputació de Barcelona
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El Fòrum sobre Medi 
Ambient i Món local és 
l’espai de trobada del 
sector públic i privat en 
l’àmbit de la sostenibilitat 
que organitza la Diputació 
de Barcelona.

Reflexionem
El Fòrum del coneixement:  
en transició cap al 2020

Al Monestir farem un 
reconeixement a la feina 
feta des del món local en 
l’àmbit del desenvolupament 
sostenible, per reflexionar i 
debatre sobre el futur. Taules 
rodones i conferències.

Connectem
La Fàbrica de les Oportunitats

A la Fàbrica disposarem d’un 
espai de treball en xarxa 
per compartir experiències i 
connectar interessos. 

A l’Elevator Pitch podrem 
escoltar presentacions ràpides 
de projectes i solucions sobre 
els temes del Fòrum. 

Al Solution Market coneixerem 
persones, compartirem 
reptes i necessitats i tindrem 
l’oportunitat de trobar solucions 
conjuntes 

Treballem
El Casinet del Fòrum.  
Apostem pel 2030.

A La Fàbrica, espai d’interacció 
i cocreació a partir de 
dinàmiques lúdiques i 
participatives per analitzar el 
present i apostar pel futur. 

Podreu compartir experiències 
i debatre sobre reptes de futur 
a partir de tres dinàmiques de 
durada variable segons els 
vostres interessos.

IV Fòrum 
sobre Medi 
Ambient 
i Món Local
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Els temes

Els objectius

	

Els temes generals 

Facilitar un espai de trobada per a les ciutats i pobles

Obrir la reflexió als nous reptes del món local

Refermar el compromís de la Diputació de Barcelona

Unir els agents públics, econòmics i socials 

Millorar la gestió ambiental municipal

Món Sant Benet, entre els municipis 
de Sant Fruitós de Bages i Navarcles, 
és un projecte cultural i turístic 
de gran singularitat ubicat en un 
entorn natural incomparable, amb 
un monestir medieval, un espai de 
convencions i la seu de la Fundació 
Alícia.

El Monestir de Sant Benet de 
Bages és un conjunt medieval amb 
algunes dependències modernistes 
que van ser residència d’estiueig 
del pintor Ramon Casas. La sala 
Gran Montserrat serà la seu de 
l’àmbit Reflixionem. El Fòrum del 
Coneixement, en transició cap a al 
2030. També s’hi han  
programat visites guiades.

A l’edifici de La Fàbrica hi trobem 
la recepció, el restaurant La Fonda, 
la botiga i diverses sales de 
congressos, en les quals tindran 
lloc les activitats La Fàbrica de les 
Oportunitats i El Casinet del Fòrum. 
Apostem pel 2030.

La Fundació Alícia és un centre 
de recerca en gastronomia amb 
cuina, laboratori, auditori i cuina 
infantil. Durant el IV Fòrum s’hi han 
programat visites guiades.

La seu del IV Fòrum

La Fàbrica

Fundació Alícia

a Navarcles
a Sant Fruitós de Bages

Riu Llobregat

Riu Llobregat

El Prat

Bosquet

Itinerari de ribera

Jardins de la 
Casa de l’Amo

Plaça de St Benet

Restaurant La Fonda

Restaurant L’ÓRestaurant Món

Monestir

Hotel Món Transició 
energètica

 Adaptació al 
canvi climàtic

 Economia 
circular i verda

 Governança 
ambiental local

Els temes específics

Pacte dels Alcaldes  
pel Clima i l’Energia

Objectius de Desenvolupament 
Sostenible - ODS
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Monestir 

Reflexionem Connectem Treballem
La Fàbrica La Fàbrica

8.45 h

9.15 h

9.45 h

9.45 h

11.15 h

12 h

13.15 h

14.30 h

17.30 h

15.30 h

Passi d’un documental del FICMA

10 anys del Pacte d’Alcaldes
Acte de reconeixement i debat amb 10 
alcaldes i alcaldesses

Plenari I: Els passos de la 
transició energètica

La Fàbrica de les Oportunitats
Primer bloc: Adaptació i resiliència

El Casinet del Fòrum. 
Apostem pel 2030

El Casinet del Fòrum.  
Apostem pel 2030

El Casinet del Fòrum.  
Apostem pel 2030

La Fàbrica de les Oportunitats
Segon bloc: Transició energètica

La Fàbrica de les Oportunitats
Tercer bloc: Transició energètica
Quart bloc: Economia circular

Plenari II: Adaptació i resiliència. 
Aprenem de la natura per a ajudar  
les persones

Dinar Dinar Dinar

Final de la jornada Final de la jornada Final de la jornada

Obertura d’inscripcions

Esmorzar

Obertura d’inscripcions Obertura d’Inscripcions

Visita al Món Sant Benet o  
Visita a Fundació Alícia

Inauguració
Marc Castells i Berzosa, president de la 
Diputació de Barcelona
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde 
de Sant Fruitós de Bages

Programa
19 de febrer

Tansició energètica

Adaptació al canvi climàtic

Economia circular i verda

Governança ambiental  
des del món local
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Monestir 

Reflexionem Connectem Treballem
La Fàbrica La Fàbrica

8.45 h

11.15 h

13.15 h

13.45 h

15.30 h

17.30 h

9.15 h

9.45 h

12 h

Passi d’un documental del FICMA

La Fàbrica de les Oportunitats
Cinquè bloc: 
Economia circular i verda

La Fàbrica de les Oportunitats
Sisè bloc: 
Governança i medi ambient

El Casinet del Fòrum. 
Apostem pel 2030

El Casinet del Fòrum. 
Apostem pel 2030

Obertura d’inscripcions

Pausa cafè 

Cloenda del IV Fòrum

Obertura d’inscripcions

Pausa cafè 

Aperitiu de comiatAperitiu de comiat

Final de la jornada

Visita al Món Sant Benet 
o Visita a Fundació Alícia

Final de la jornada

Aperitiu de comiat

Final de la jornada

Obertura d’Inscripcions

Pausa cafè 

19a Assemblea general de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat
Localitzem els ODS
Programa de l’Assemblea a part pels 
membres de la Xarxa

Plenari III: Connectem amb l’economia 
circular i verda 

Programa
20 de febrer

Tansició energètica

Adaptació al canvi climàtic

Economia circular i verda

Governança ambiental  
des del món local
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Transició  
energètica
Dimarts, 19 de febrer 

12 h 

MONESTIR
Plenari 1: Els passos de la transició 
energètica

13.15 h 

LA FÀBRICA
La Fàbrica de les Oportunitats
Segon bloc: Transició energètica

15.30 h

LA FÀBRICA
La Fàbrica de les Oportunitats
Tercer bloc: Transició energètica

LA FÀBRICA
El Casinet del Fòrum.  
Apostem pel 2030
Transició energètica / Adaptació  
al canvi climàtic

Adaptació  
al canvi climàtic
Dimarts, 19 de febrer 

11.45 h  

LA FÀBRICA
La Fàbrica de les Oportunitats
Primer bloc: Adaptació i resiliència

13.15 h 

MONESTIR
Plenari 2: Adaptació i resiliència. 
Aprenem de la natura per ajudar 
les persones

15.30 h  

LA FÀBRICA
El Casinet del Fòrum.  
Apostem pel 2030
Transició energètica / Adaptació  
al canvi climàtic

Dimecres, 20 de febrer 

12 h 

LA FÀBRICA
El Casinet del Fòrum.  
Apostem pel 2030
Adaptació al canvi climàtic

Economia  
circular i verda
Dimarts, 19 de febrer 

12.15 h 

LA FÀBRICA
El Casinet del Fòrum.  
Apostem pel 2030
Economia circular

Dimecres, 20 de febrer 

9.45 h 

LA FÀBRICA
La Fàbrica de les Oportunitats
Quart bloc: Economia circular  
i verda

12 h 

MONESTIR
Plenari 3: Connectem amb 
l’economia circular i verda

Governança  
i medi ambient
Dimarts, 19 de febrer 

13.15 h  

LA FÀBRICA
El Casinet del Fòrum.  
Apostem pel 2030
Governança ambiental

Dimecres, 20 de febrer 

9.45 h  

MONESTIR
19a Assemblea de la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat

LA FÀBRICA
El Casinet del Fòrum.  
Apostem pel 2030
Governança ambiental

12 h 

LA FÀBRICA
La Fàbrica de les Oportunitats
Sisè bloc: Governança ambiental

Itineraris
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El Fòrum del coneixement:  
en transició cap al 2030 
19 de febrer

8.45 h  
LA FÀBRICA
Inscripcions

9.15 h    
MONESTIR 
Documental del 
Festival Internacional 
de Cinema de Medi 
Ambient 

9.45 h 
MONESTIR
Inauguració
Marc Castells i Berzosa, 
president de la 
Diputació de Barcelona 
Joan Carles Batanés i 
Subirana, alcalde de 
Sant Fruitós de Bages

10 h 
MONESTIR
10 anys del Pacte dels 
Alcaldes pel Clima 
i l’Energia. Acte de 
reconeixement als 
municipis.
Valentí Junyent Torras, 
diputat delegat 
d’Espais Naturals i 
Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona
Jesús Calderer Palau, 
alcalde de Cercs
Patrocini Canal Burniol, 
alcaldessa d’Avià
Ernest Clotet Berenguer, 
alcalde d’Artés
Maria Mercè Esteve Pi, 
alcaldessa de Begues
Àlex Garrido Serra, 
alcalde de Manlleu
Isabel García Ripoll, 
alcaldessa de Santa. 
Perpètua de Mogoda
Laura Campos 
Ferrer, alcaldessa de 
Montcada i Reixac

Josep Mayoral Antigas, 
alcalde de Granollers
Carmela Fortuny 
Camarena, alcaldessa 
de Sant Cugat del 
Vallès
Joan Carles Batanés 
Subirana, alcalde de 
Sant Fruitós de Bages
Presentació
Miriam Santamaria

11.15 h
LA FÀBRICA
Pausa cafè

En la lluita contra 
el canvi climàtic, 
cada poble  
i cada ciutat té 
reptes singulars  
i aporta solucions 
valuoses.  
Cal tenir-los en  
compte tots!
Valentí Junyent

12.15 h 
MONESTIR
Plenari 1: Els passos 
de la transició 
energètica
Pep Salas, enginyer 
agrònom i doctor
Fernando Ferrando, 
president de la 
Fundació Renovables
Marta García, CEO 
Ecoserveis
Albert Escrivà, 
divulgador i tècnic en 
projectes ambientals
Manel Torrent, director 
de l’Institut Català 
d’Energia
Cori Calero, periodista. 
Moderadora del 
plenari

13.15 h 
MONESTIR
Plenari 2: Adaptació 
i resiliència. Aprenem 
de la natura per 
ajudar les persones
Gabriel Borràs, oficina 
Catalana del Canvi 
Climàtic 
Èrica Martínez, 
investigadora 
d’ISGlobal
Eduard Pla, investigador 
del Centre de Recerca  
i Aplicacions Forestals
Tica Font, investigadora 
Centre Delàs d’Estudis 
per la Pau
Frederic Ximeno, 
comissionat 
d’Ecologia Urbana 
de l’Ajuntament de 
Barcelona
Enric Badia, periodista. 
Moderador del plenari

14.30 h 
LA FÀBRICA
Dinar

17 h 
Fi de la jornada



8.45 h  
LA FÀBRICA
Inscripcions

9.15 h   
MONESTIR 
Documental del 
Festival Internacional 
de Cinema de Medi 
Ambient  

9.45 h   
MONESTIR 
XIX Assemblea 
general de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat 
Localitzem els ODS 
Valentí Junyent, 
president de la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap 
a la Sostenibilitat
Xavier Racero, 1er 
Tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages
Mercè Rius, directora 
General de Qualitat 
Ambiental i Canvi 
Climàtic de la 
Generalitat de 
Catalunya
Salvador Gausa, 
director de Relacions 
Internacionals de la 
Diputació de Barcelona

11.15 h
LA FÀBRICA
Pausa cafè

12 h  
MONESTIR
Plenari 3: Connectem 
amb l’economia 
circular i verda
Josep Monràs, 
alcalde de Mollet del 
Vallès. President de 
l’Associació Àmbit B30
Maria Calvo, tècnica 
de Sostenibilitat a 
l’Ajuntament de 
Mataró
Eduard Barcons, gerent 
del Consell Comarcal 
del Berguedà 
Júlia Francàs, 
Associació Catalana 
de Municipis 
Ramon Farreny, doctor 
en ciència i tecnologia 
ambientals. Moderador 
del plenari

9.15 h 
MONESTIR 
Acte de cloenda del 
IV Fòrum sobre Medi 
Ambient i Món Local  

13.15 h
LA FÀBRICA 
Aperitiu de comiat

15.30 h
MONESTIR / FUNDACIÓ 
ALÍCIA
Visites guiades

17 h 
Fi de la jornada

1716

El Fòrum del coneixement:  
en transició cap al 2030 
20 de febrer
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Adaptació al 
canvi climàtic
 

11.45 h 
Benvinguda i 
presentació 

12 h 
Cornellà Natura i 
resiliència urbana. 
Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat

12.08 h 
Camins amb arbres. 
Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès

12.17 h 
La remunicipalització 
de la gestió de 
l’aigua. Associació de 
Municipis i Entitats per 
l’Aigua Pública

12.26 h 
El compromís per 
l’aigua pública i 
democràtica. Moviment 
Aigua Pública i 
Democràtica

12.34 h 
Perfils climàtics dels 
plans d’acció per 
l’energia i el clima. 
Diputació de Barcelona

12.43 h 
Nova eina per 
valorar l’adaptació 
al canvi climàtic dels 
espais verds urbans. 
Diputació de Barcelona

12.52 h 
GPS: Gestió 
Permacultural del 
Sistema. Asociación de 
Permacultura ATTA

13 h 
Revertir el canvi 
climàtic des de la 
producció alimentària. 
Cooperativa Mas Les 
Vinyes

13.09 h 
L’adaptació al 
canvi climàtic: del 
compromís a l’acció. 
Propostes des del Life 
Clinomics. Diputació de 
Barcelona

Transició 
energètica
 

13.18 h 
Intel·ligència artificial 
per a l’estalvi energètic 
en edificis municipals. 
Estudi Ramon Folch i 
Associats

13.26 h 
Totes aquelles coses 
que el teu ajuntament 
podria fer i no fa? 
i les que em deixo. 
Ajuntament d’Avià

13.35 h 
Millores d’eficiència 
energètica amb 
innovació en 
biblioteques 
municipals, SPEA. 
ARCbcn 

13.44 h 
Finançament col·lectiu 
i de proximitat «km 0» 
amb impacte positiu. 
Ecrowd!

13.52 h 
Posant l’energia en 
mans de la gent: 
l’exemple de «Viure de 
l’aire del cel». Eurosolar 
Catalunya

14.01 h 
ENERHAT / ENERPAT: 
aplicacions per 
promoure la 
rehabilitació d’edificis 
a partir de la 
integració de certificats 
energètics amb altres 
fonts d’informació. 
ARC Enginyeria i 
Arquitectura La Salle

14.10 h 
LED Ambre. La 
il·luminació eficient 
i sostenible per a 
un espai periurbà i 
natural. Ignialight

14.18 h 
La biomassa en 
la nova economia 
rural: Hotel El Jou 
i Ajuntament de 
Vilanova de Sau. Atria 
Bioserveis 

14.27 h 
ENERINVEST:  
Plataforma de 
finançament de 
l’energia sostenible. 
Ecoserveis 

 
Ponència promoguda pel 
Clúster de l’Energia Eficient de 
Catalunya

Ponència promoguda pel 
Clúster de la Biomassa de 
Catalunya

La Fàbrica  
de les Oportunitats
19 de febrer
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La Fàbrica  
de les Oportunitats
19 de febrer

Transició 
energètica

15.30 h 
Benvinguda i 
presentació 

15.40 h 
De l’estalvi energètic a 
la promoció d’inversió 
en renovables 
i autoconsum. 
Ajuntament de 
Granollers

15.48 h 
Fulls de ruta per a la 
transició energètica: 
conceptes, comunitats 
energètiques i 
experiències en 
municipis catalans. 
Aiguasol

15.56 h  
Sant Pere de Torelló, 
tot un municipi escalfat 
a partir de biomassa. 
Suno Enginyeria

16.04 h 
Optimitzant la ciutat 
4.0. Polyhedra Tech

16.12 h 
La gestió forestal 
sostenible com a eina 
de responsabilitat 
social cooperativa. 
SocialForest

16.20 h 
Mancomunitat de 
Municipis Berguedans. 
Estalvi energètic, 
econòmic i ambiental 
amb biomassa. 
Termosun Energies SL 

16.36 h 
Actuacions municipals 
de millora de 
l’eficiència energètica 
en edificis municipals 
i serveis urbans. 
Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages
Ponència promoguda pel 
Clúster de l’Energia Eficient 
de Catalunya

Ponència promoguda pel 
Clúster de la Biomassa de 
Catalunya

Economia 
circular i 
verda 

16.04 h 
Llana de roca i 
economia circular en 
l’edificació. Rockwool

16.44 h
Agenda 21 Escolar 
Plus - Reimpulsem la 
gestió ambiental als 
centres educatius de 
primària de Sabadell. 
Ajuntament de 
Sabadell

16.52 h 
WASTIP - Gestió de 
deixalleries a través 
d’una app. Waste 
in TIC SL / Projectes 
Socioambientals 
Entorna3 SL

17 h 
Economía circular 
en los áridos y en el 
hormigón. Formigons 
Montcau SA

17.08 h 
Parc Maresme 
Circular, una aposta 
líder per impulsar el 
canvi. Consorci per al 
Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del 
Maresme

17.16 h 
El projecte Revolta: 
gestió circular i 
descentralitzada de 
la matèria orgànica 
de les ciutats. Tarpuna 
SCCL

17.24 h 
Reparatruck, unitat 
mòbil d’autoreparació 
d’aparells elèctrics, 
ordinadors i bicicletes 
per als municipis. 
Solidança

 
Ponència promoguda pel 
Clúster de l’Energia Eficient de 
Catalunya

Ponència promoguda pel 
Clúster de la Biomassa de 
Catalunya
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La Fàbrica  
de les Oportunitats
20 de febrer

Economia 
circular i 
verda  

9.45 h 
Benvinguda i 
presentació 

9.55 h 
L’Observatori 
d’Economia Circular de 
Catalunya: Catalunya 
Circular. Generalitat 
de Catalunya. 
Departament de 
Territori i Sostenibilitat

10.03 h 
Premi Catalunya 
d’Ecodisseny. Agència 
de Residus de 
Catalunya

10.12 h 
II Edició de l’Ultra 
Clean Marathon 7x7 
x la natura! Xarxa de 
Custòdia del Territori

10.21 h 
La Vida de les 
Joguines, o com fem 
economia circular 
amb les joguines. Espai 
Ambiental Cooperativa

10.29 h 
Tancant el cercle. 
Associació de Defensa 
i Estudi de la Fauna i 
Flora Autòctona

10.38 h 
Paret Vegetada 
Wetwall per al 
tractament de l’aigua 
gris i l’aïllament tèrmic. 
Càtedra UNESCO de 
Sostenibilitat - UPC

10.47 h 
Com impulsar 
l’economia circular i 
la simbiosi industrial 
amb les empreses del 
nostre municipi. OÎCOS 
Estratègia Ambiental

10.55 h 
Vallès Circular: una 
estratègia d’impuls 
territorial de 
l’economia circular. 
Consell Comarcal del 
Vallès Occidental

11.04 h 
Nous recursos per 
a la prevenció de 
residus: Marató Residu 
Zero. Gaia Serveis 
Ambientals

Governança 
i medi 
ambient

12 h 
Benvinguda i 
presentació 

12.05 h 
Àgores com a espai de 
participació ciutadana 
en la prevenció de 
residus. Ajuntament de 
Manresa

12.12 h 
Localització dels 
Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible: de l’agenda 
global a l’agenda local. 
Lavola 1981

12.20 h 
Reducció d’emissions 
en el transport i la 
indústria mitjançant 
camps magnètics 
d’alta precisió. 
Quantum Energy

12.27 h 
Atmoos: ciència 
ciutadana a l’aula 
i informació de 
gestió. Thigis Serveis 
Ambientals SL

12.35 h 
Campanya de control 
de NO2 a diferents 
punts d’un municipi. 
Diputació de Barcelona

12.42 h 
El món local, líder 
de la transformació 
ambiental i educativa. 
Xarxa d’Escoles per 
a la Sostenibilitat de 
Catalunya - XESC

12.50 h 
Mesures fiscals per a 
una millor governança 
ambiental. Audifilm 
Consulting

12.57 h 
Suport a la millora 
de les xarxes locals 
d’abastament 
d’aigua en baixa. La 
importància de l’estalvi 
d’aigua i l’adaptació 
dels municipis al canvi 
climàtic. Diputació de 
Barcelona

13.05 h 
Aprenentatges del 
suport a programes 
d’estalvi energètic 
solidari. Diputació de 
Barcelona
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El Casinet del Fòrum 
Apostem pel 2030

Espai lúdic de cocreació per 
analitzar el present i crear 
futur amb 3 dinàmiques 
adaptades als interessos 
dels participants:

Aposta pels reptes de futur
Busca les 3 monedes que 
tens a la bossa del Fòrum  
i aposta pel teu futur!

Hola, 2023!
Busca la postal que tens a 
la bossa del Fòrum i envia’t 
una càpsula del temps:  
quin 2023 t’imagines? 

La Ruleta dels ODS 
Partides de la Ruleta dels 
ODS per compartir projectes 
i vincular-los als ODS, 
innovar i generar aliances.

19 de febrer

11.45 a 13 h
Economia circular  
i verda   

La Ruleta dels ODS.  
Partides de 75 minuts
– Dues taules amb 

partides sobre 
economia circular.

– Dues taules amb 
partides sobre tema 
lliure d’acord amb 
els interessos dels 
participants.

13.15 a 14.30 h
Governança i medi 
ambient   

La Ruleta dels ODS.  
Partides de 75 minuts
– Partides sobre 

governança 
ambiental des del 
món local. Debat lliure 
entre els jugadors.

15.30 a 17.30 h
Adaptació  
al canvi climàtic. 
Transició  
energètica.   

 
La Ruleta dels ODS. 
Partides de 90 minuts
– Dues taules sobre 

transició energètica, 
amb representants 
dels clústers.

– Dues taules sobre 
adaptació al canvi 
climàtic.

20 de febrer

9.45 a 11 h
Governança i medi 
ambient

La Ruleta dels ODS. 
Partides de 75 minuts
– Taules sobre 

governança i medi 
ambient. Inclou 
dues taules sobre 
educació ambiental 
amb membres de la 
Xarxa d’Escoles per 
a la Sostenibilitat de 
Catalunya. 

 Inclou taules sobre 
Educació Ambiental 
amb membres  
de la Xarxa d’Escoles 
per la Sostenibilitat 
de Catalunya. 

9.45 a 11 h
Adaptació al canvi 
climàtic

La Ruleta dels ODS. 
Partides de 75 minuts
– Taules sobre 

adaptació al canvi 
climàtic.

Ponència promoguda pel 
Clúster de l’Energia Eficient de 
Catalunya

Ponència promoguda pel 
Clúster de la Biomassa de 
Catalunya
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Monestir de Sant 
Benet de Bages
Ens endinsarem en el monestir 
medieval acompanyats d’un guia 
que ens en farà descobrir tots 
els racons i les històries que s’hi 
amaguen. Activitat per gaudir de la 
màgia d’un muntatge museogràfic 
espectacular i innovador.

Fundació Alícia
La Fundació Alícia, Alimentació i 
ciència, és un centre de recerca 
dedicat a la innovació tecnològica 
en cuina, a la millora dels hàbits 
alimentaris i a la valoració 
del patrimoni agroalimentari i 
gastronòmic. 

Dimarts, 19 de febrer

15.30 a 16.30 h
Visita al monestir  
o a la Fundació Alícia

16.30 a 17.30 h
Visita al monestir  
o a la Fundació Alícia

Dimecres, 20 de febrer

15 a 16 h
Visita al monestir o  
a la Fundació Alícia

Visites guiades Transport

Servei llançadora 
per als assistents 
al Fòrum
Durant el IV Fòrum sobre Medi 
ambient i Món Local s’ha 
programat un servei de bus 
llançadera des de Manresa fins 
a Món Sant Benet, en base a 
les peticions de les persones 
inscrites. Els busos llançadora 
sortiran cap a Món Sant Benet 
des de:

Estació d’autobusos de Manresa 
(al costat de l’estació de Manresa 
Alta dels FGC)

Estació de RENFE de Manresa 
(Rodalies R4)

Anada  
(Manresa – Món Sant Benet)

RENFE Manresa – Món Sant 
Benet: 19 i 20 de febrer: 8:45 h, 
9:30 h i 10:15 h

Autobusos Manresa – Món Sant 
Benet: 19 i 20 de febrer: 8:10 h, 
09:10 h, 09:50 h i 10:30 h

Tornada  
(Món Sant Benet - Manresa)

Món Sant Benet - RENFE Manresa: 
19 de febrer: 16:00 h, 16:45 h i 
17:45 h 

Món Sant Benet - RENFE Manresa: 
20 de febrer: 14:00 h, 15:00 h, 
16:30 h i 17:45 h

Món Sant Benet - Estació 
d’Autobusos: 19 de febrer: 15:55 
h, 16:35 h i 17:15 h

Món Sant Benet - Estació 
d’Autobusos: 20 de febrer: 13:55 
h, 14:55h, 15:55h, 16:35h i 17:15h



Tots els continguts del IV Fòrum  
de Medi Ambient i Món Local a: 

Sostenible.cat 

 @xarxasost / @sosteniblecat

 youtube.com/xarxasost

Segueix-nos amb l’etiqueta #ForumMediAmbient
www.diba.cat/web/forummediambient

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 485
gs.media@diba.cat

El IV Fòrum de Medi Ambient i Món Local ha aplicat criteris ambientals  
en l’organització, la creació dels materials i en el servei de càtering  
—proximitat, menú vegetarià—, i calcula i compensa la petjada  
de carboni de la seva activitat a través de Clean CO2.
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