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Objectius del curs:

Consells Comarcals Al Dia és un Seminari de formació amb 
voluntat d´actualització i d’inspiració per a l’adopció de políti-
ques públiques territorials. El Seminari pretén dotar als Con-
sells Comarcals de tot el territori dels mecanismes necessaris 
perquè puguin exercir llurs competències d´una manera àgil, 
eficaç i participativa en un context d´adaptació permanent a 
les demandes de la societat actual.

Presentació

Informació
Lloc de realització: Online 

Titulació: S’expedirà un certificat d’assistència a la finalitza-
ció de cada sessió.

Per a més informació, podeu trucar al 93 496 16 16 o adreçar-
vos al correu electrònic formacio@acm.cat i al web de l’ACM 
www.acm.cat

Dates i horaris
7a edició: 22 de febrer, 10 i 31 de març i  7 i 21 d´abril
Horari: de 9.30 a 14.30 h.
Duració: 25 hores

Destinataris
Secretaris, interventors, gerents i personal tècnic, adminis-
tratiu i de serveis dels Consells Comarcals de Catalunya

Inscripcions: Cal formalitzar la inscripció mitjançant la but-
lleta que trobareu a la web de l’ACm: www.acm.cat/formacio



1a Sessió: Dimarts 22 de febrer. Turisme i desen-
volupament econòmic.

Reactivació, promoció i desenvolupament turístic terri-
torial a Catalunya.
El turisme ha esdevingut amb els anys un dels pilars de la 
nostra economia. La situació de tancament i la impossibilitat 
de crear activitat turística ha disminuït l’activitat empresarial 
en aquest sector, però la reactivació del sector des de la 
col·laboració públic privada, és una necessitat lligada als 
plans de millora. Els consells comarcals tenen una paper fo-
namental en la identificació i la projecció dels actius turístics 
del territori, a la vegada que poden apropar la innovació i 
noves línies d’acció al sector empresarial, per generar més 
negoci i elements de valor diferenciadors a partir de la identi-
tat de cada territori.

Programa

9.30 a 11.0 h. Anàlisi de la situació turística i participa-
ció dels territoris en les accions que promou l’Agència 
Catalana de Turisme

 Sr. Damià Serrano, marketing experience and Research 
Director de l’Agència Catalana de Turisme. 

11.00 a 12.30 h. L’impuls de la nova marca 
d’enogastronomia de Catalunya

 Sra. Ariadna Ribes, product manager marketing turístico 
de l’Agència Catalana de Turisme. Responsable de la marca 
d’enogastronomia.

13.00 a 13.30 h. La sostenibilitat i els ODS en el desen-
volupament d’accions i projectes turístics

 Sra. Begoña Fernández, doctoranda de recerca a la Uni-
versitat Rovira i Virgili en enoturisme i sostenibilitat.

2a Sessió: Dijous 10 de març. Economia circular. 

L’economia circular, estratègies i experiències.
Sessió orientada a presentar les estratègies donar a conèixer 
experiències d’economia circular tant territorials, de Consells 
Comarcals, com sectorials a partir dels àmbits del Sector 
Agroalimentari i la Moda.

Programa

9.15 h. Obertura

 Il·lm. Sr. Josep Caparrós, vicepresident ACM i alcalde de 
La Ràpita. 

9.30 h. El Pla Estratègic per l’Alimentació de Catalunya 
(2021-2026): La importància de la bioeconomia

 Sr. Joan Gòdia, director general d’Alimentació, Qualitat i 
Indústries agroalimentàries.

9.45 h. Polítiques Alimentàries pel Desenvolupament 
Sostenible

 Sr. Álvaro Porro, comissionat d’Economia Social, Desen-
volupament Local i Política Alimentària. 

 Sr. Adrià Dalmau, coordinador del Banc de terres. Consell 
Comarcal de les Garrigues.

 Sr. Albert Puigvert, gerent ARCA. Obradors compartits a 
Catalunya.

11.15 h. Taula d’Iniciatives i experiències d’Economia 
Circular

 L’economia circular al territori: Sra. Sònia Llorens, directo-
ra Tecnocampus de Mataró - Universitat Pompeu Fabra.

 CONCACTIVA. l·lm Sr. Marc Roca, alcalde de Rocafort 
de Queralt i conseller comarcal d’Acció Climàtica, Paisatge i 
Agricultura i Il·lma. Sra. Carme Ferrer, alcaldessa de Senan 
i exconsellera comarcal de Sostenibilitat, Paisatge i Agricultu-
ra del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

 VALLÈS CIRCULAR. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez, vicepre-
sident del Consell Comarcal Vallès Occidental.

12.30 h. L’Impuls municipalista a l’Economia Circular

 Sr. Isaac Peraire, director de l’Agència de Residus de 
Catalunya 

12.45 h. Nous sectors: El Pacte per la moda circular

 Sra. Mònica Olmos, Confederació de la Indústria tèxtil 
Texfor.

 Sra. Nati Yesares, Solidança Treball.

 Sr. Enric Carrera, director de l’Institut d’Investigació Tèxtil 
i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER).Universitat 
Politècnica de Catalunya.

3a Sessió: Dijous 31 de març. Serveis Socials

La llei d´accessibilitat i la perspectiva de gènere en les 
polítiques publiques

Programa

9.15 a 11.30 h. L’aplicació de la Llei d’accessibilitat

El desplegament de la nova llei d’accessibilitat, la qual 
estableix les condicions necessàries perquè els espais d’ús 
públic, els edificis, els mitjans de transport, els produc-
tes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin 
l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats 
d’interacció amb l’entorn.

Programa



 Sra. Gemma Pifarré, cap d’Area de Promoció 
d’Accessibilitat i Supressió de Barreres de la Generalitat de 
Catalunya.

 Sra. Meritxell Caralt, secretària tècnica del Comitè Català 
de Representants de Persones amb Discapacitat, COCARMI.

 Sr. Josep Maria Solé, director de Support, Fundació Tute-
lar de les Comarques Gironines.

 Sr. Roman Javierre, ponent tècnic/a de Dincat.  

11.00 a 13.30 h. La perspectiva de gènere en les políti-
ques socials

Aportar eines als ajuntaments per tal que puguin continuar 
treballant per millorar la convivència, per aconseguir una 
major cohesió social i per fer efectiva la igualtat entre totes 
les persones a fi que tinguin l’oportunitat de desenvolupar-se 
amb autonomia en la societat en què viuen.

 Sra. Georgina Oliva, secretària General del Departament 
d’Igualtat i Feminismes.

 Sra. Marta Macias, consultora. Llicenciada en dret,  post-
grau en finances i en cooperació al desenvolupament, màster 
en dret d’empreses i fundacions.  Experta en gènere, drets 
humans i en incidència política i econòmica.

4a Sessió: Dijous 7 d’abril de 9.30 a 13.30 h. Con-
tractació pública administrativa. 

La cooperació pública i la contractació conjunta entre 
entitats locals des dels Consells Comarcals
Des de la perspectiva de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, els Consells Comarcals són entitats locals que tenen 
un paper rellevant a l’hora d’impulsar la cooperació pública 
mitjançant instruments de col·laboració, la celebració de con-
venis o la contractació conjunta amb els Ajuntaments.

 Sra. Llum Bruno Garcia, secretària del Consell Comarcal 
del Bages (CC Bages) – cap dels Serveis Generals del CC 
Bages.

 Sr. Roger Cots Valverde, secretari de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat.

Programa

• La cooperació pública horitzontal entre entitats del sec-
tor públic local

• La celebració de convenis amb les entitats locals
• La contractació conjunta (que pot impulsar el Consell 

comarcal)
• Casos i bones pràctiques de cooperació pública horit-

zontal.

5a Sessió: Dijous 21 d’abril de 9.30 a 13.30 h. 
Transició cap a energies renovables. 

La planificació territorial de les energies renovables

Jornada on es vol donar a conèixer els reptes de les adminis-
tracions locals per a construir el nou model i dur a terme una 
transició energètica exitosa pel conjunt del país i els nostres 
conciutadans.

Programa

Eines i serveis pels municipis en la transició energètica

 Sr. Sergi Penedès, director de la Fundació Municipalista 
d’Impuls Territorial (FMIT) i secretari general adjunt de l’ACM.

Reptes en la planificació territorial comarcal de les 
energies renovables a Catalunya

 Sra. Anna Barnadas, secretària d’Acció Climàtica. Depar-
tament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Ponències

• Els Consells comarcals en la transició energètica a 
Catalunya. 

• Les comunitats energètiques locals com a garantia d’un 
model distribuït, democràtic i participat.

Taula Panell d’experiències municipals



Amb la col·laboració de:
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