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PRESENTACIÓ:

OBJECTIUS:

PRESENTA I COORDINA la jornada:

▶ La Dra. Conxa Puebla, directora de la Càtedra d’Estudis Mediambientals 
(CEM) de la Universitat Europea d’Andorra. 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

La Càtedra d’Estudis Mediambientals de la Universitat Europea (eUniv) cele-
brarà el proper 29 de setembre la jornada “L’impacte de la Covid 19 en la ge-
neració i la gestió de residus a Andorra i Catalunya”. L’acte, que serà el primer 
que celebra la universitat andorrana des de l’inici de la seva activitat acadèmi-
ca, comptarà amb la presència i suport d’administracions com el Govern d’An-
dorra, l’Agència de Residus de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
la Diputació de Barcelona, el Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès 
Occidental o l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, entre d’altres. 

Des de la nostra Universitat volem agrair la predisposició que han tingut les 
institucions i organitzacions col·laboradores en acceptar la nostra invitació per 
participar en aquest acte i ajudar-nos amb la seva aportació a tractar aquesta 
qüestió tan complexa.

L’objectiu de la jornada és posar en comú la problemàtica en la producció i 
gestió de residus que es generen amb la pandèmia i que malauradament es 
preveu llarga i cercar les solucions adients i més sostenibles per a l’adequada 
gestió i tractament del volum de mascaretes, eixugamans i tovallons d’un sol ús, 
guants i també els gots, tasses, plats d’un sol ús. Certament, aquesta situació, 
a més d’incidir d’una manera directa en la gestió pròpia de residus, també 
interfereix en avançar cap a l’economia circular. Sens dubte, la participació de 
diferents administracions, entitats acadèmiques i professionals permet que la 
problemàtica que es planteja pugui tractar-se de manera transversal.

La jornada se celebrarà en modalitat online a través de la plataforma Zoom i 
estarà oberta a tots els assistents que ho desitgin. Per tal de registrar-se a la 
sessió només cal que els interessats enviïn un correu a comunicacio@euniv.eu 
indicant el seu nom complet i una adreça de correu.
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9.30h - acte d’obertura
▶ Intervindrà pel Govern d’Andorra: el Sr. Marc Rosell, secretari d’Estat 

d’Agricultura i Sostenibilitat. 
▶ Intervindrà per l’Agència de Residus de Catalunya: el Sr. Josep Maria Tost, 

director.
▶ Intervindrà per l’Àrea Metropolitana de Barcelona: a determinar.
▶ Intervindrà per la Diputació de Barcelona: el Sr. Xesco Gomar, diputat de 

l’Àrea d’Acció Climàtica.
▶ Intervindrà pel Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Occidental: el 

Sr. Nil López, president del Consorci..
▶ Intervindrà pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona: la Sra. Maria Eugènia 

Gay, degana.
▶ Intervindrà pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de la Universitat Rovira 

i Virgili de Tarragona: el Dr. Antoni Pigrau, director i degà de la Facultat de 
Ciències Jurídiques.

▶ Intervindrà per la Universitat Europea d’Andorra: el Dr. Marc B. Escolà, 
pronotari de l’eUniv.

10.15h - Ponència: 

     “la problemàtica de la generació i gestió de residus per 
     l’impacte de la Covid 19. Instruments de gestió i propostes”

▶ Intervindrà pel Govern d’Andorra: la Sra. Silvia Ferrer, directora general de 
Medi Ambient i Sostenibilitat del Ministeri de Medi Ambient. Agricultura i 
Sostenibilitat.

▶ Intervindrà per l’Agència de Residus de Catalunya: el Sr. Josep Simó, 
director de l’Àrea d’Infraestructures.

▶ Intervindrà per l’Àrea Metropolitana de Barcelona: el Sr. Joan Miquel 
Trullols, director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus.

▶ Intervindrà per la Diputació de Barcelona: a determinar.
▶ Intervindrà pel Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental: el 

Sr.Albert Planell, gerent del Consorci.

11.30h - 11.45h descans

PROGRAMA DE LA JORNADA
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11.45h - PONÈNCIA:

    “Instruments jurídics per fer front a la problemàtica dels   
     residus Generada per la Còvid 19” 

▶ Intervindrà pel Col.legi d’Advocats de Barcelona: la Sra. Judit Liguerre, 
presidenta de la Secció de Dret ambiental de l’ICAB. 

     “l’economia circular dels residus, l’impacte de la covid-19”

▶ Intervindrà pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de la Universitat Rovira 
i Virgili de Tarragona: la Dra. Aitana de la Varga, professora de Dret 
Administratiu de la Facultat de Ciències Jurídiques.

12.15h - taula rodona entre els ponents

13.30h - acte de cloenda:

 ▶ A càrrec de Dr. Antoni Noguero, rector de la Universitat Europea 
d’Andorra.

PROGRAMA DE LA JORNADA 
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ENTITAT ORGANITZADORA: 
▶ Universitat Europea d'Andorra (eUniv)

ENTITATS COL·LABORADORES:

▶ Govern d’Andorra (1)

▶ Agència de Residus de Catalunya (2)

▶ Àrea Metropolitana de Barcelona (3)

▶ Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental (4)

▶ Diputació de Barcelona (5)

▶ Col·legi d'Advocats de Barcelona (6)

▶ Centre d'Estudis de Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili (7)

ENTITATS QUE HI PARTICIPEN 

(1) (2)
(3)

(5)
(6)

(7)

(4)



Informació

comunicacio@euniv.eu / +34 676.183.729
www.euniv.eu

Aquells interessats en apuntar-se a la 
jornada només han d’enviar un correu 
a comunicacio@euniv.eu especi-
ficant nom i cognom de l’assistent, 
així com una adreça de correu de 

contacte


