Terrassa, 3 de maig de 2011
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)

MODERNITZACIÓ
ENERGÈTICA
i GREEN JOBS

Estalvi energètic i noves
oportunitats demprenedoria,
ocupació i professionalització

Presentació
LEstratègia Europa 2020 que ha dissenyat la Comissió Europea
constitueix un nou marc dactuació per desenvolupar leconomia social
de mercat de lEuropa del Segle XXI. Una economia basada en el
coneixement i la innovació, una economia sostenible (economia verda),
i una economia integradora (amb un alt nivell docupació). En síntesi:
una economia intel·ligent, sostenible i integradora.
Lentrada en vigor de la Llei 2/2011, de 4 de març, deconomia sostenible
constitueix, igualment, un incentiu per avançar en aquesta direcció.
Les entitats locals hauran dincorporar els principis destalvi i eficiència
energètica i dutilització de fons denergies renovables entre els principis
generals de la seva actuació i en els procediments de contractació.
Coherents amb aquest propòsit hem anat desenvolupant un relat a
través de les tres edicions anteriors de les jornades dECOINNOVACIÓ.
La primera (2008), centrada en els reptes i oportunitats de la nova
economia sustentats en models de producció més eficients; la segona
(2009), a donar a conèixer les oportunitats associades al clúster de les
ECOTECNOLOGIES; la tercera (2010), dedicada a la mobilitat elèctrica
i el canvi energètic, una veritable revolució tecnològica.
En aquesta IV edició dECOINNOVACIÓ volem destacar la importància
de reduir la factura energètica (lestalvi i leficiència), una obligació
econòmica i social de primera magnitud, explorant, al mateix temps,
les noves oportunitats demprenedoria, de generar ocupació i fer emergir
noves professions, els green jobs, i noves formes deconomia social,
que des de diferents instàncies estem impulsant des dels nostres
territoris, treballant en xarxa i amb la col·laboració de diferents agents.
Ho farem presentant el projecte innovador AGENT ENERGÈTIC
DEDIFICIS, que amb el suport del Departament de Treball de la
Generalitat i del FSE, ens ha permès aglutinar una xarxa potent de
municipis i entitats col·laborades per tal de generar un entorn favorable
per impulsar un mercat destalvi energètic que creï ocupació i redueixi
les emissions del nostre territori.
També donarem a conèixer les darreres investigacions sobre eficiència
energètica dedificis i arquitectura bioclimàtica (CIEMAT), i lestudi
realitzat dins del programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad
per a la generació docupació en la rehabilitació i modernització
energètica dedificis i habitatges.
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Dimarts, 3 de maig de 2011

09.45 h Recepció i acreditacions
10.00 h Presentació institucional, a càrrec de:
· Leandro Barquín, director de la Fundació Fòrum Ambiental
· Representant del SOC, Generalitat de Catalunya
· Manuel Pérez, tinent dalcalde de lÀrea dInnovació i
Desenvolupament Estratègic i Econòmic de lAjuntament de Terrassa
10.15 h Conferència inaugural
· Darreres investigacions sobre eficiència energètica dedificis
i arquitectura bioclimàtica, a càrrec de la Dra. María del Rosario
Heras Celemín, cap de la Unitat dInvestigació sobre Eficiència Energètica
en Edificació del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas) i patrona de la Fundación Renovables
11.00 h Debat
11.15 h Pausa cafè
11.45 h Presentació del projecte innovador Agent Energètic dEdificis
a càrrec de Foment de Terrassa, SA, líder del projecte
12.15 h Taula de debat amb representants dels diferents sectors
introduïda per Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política a la UAB
i especialista en economia social i dinamitzada per Pere Puig, president
de la FESALC
· Representant d'ISTAS (projecte Ecoempleo)
· Miquel Casals, director del Grup de Recerca d'Innovació de la
Construcció de la UPC
· Miquel Miró, president d'Ara_Coop, emprenedoria social
· Ignasi Cusidó, president del Consell de la Formació Professional
de Terrassa i director general de LAMP
13.30 h Conclusions
14.00 h Cloenda, a càrrec de Màrius Masallé, regidor de Medi Ambient
i Sostenibilitat de lAjuntament de Terrassa
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Tel. 93 789 11 11
anna.puig2@terrassa.cat

rer

P

l

Car

a
Volt

rer

va

PARC
DE
SANT JORDI

de

Ra

Carrer

C ar

P
P

P

