
I Jornada sobre l’Ocupació Verda

Per a procedir a l´inscripció a les jornades cal remetre un 
correu electrònic a la següent adreça electrònica: 
jornadaocupacio@grupimedes.com indicant nom complet i 
entitat (en el seu cas).

Tots els assistents inscrits rebran un certificat d'assistència a 
la finalització de la jornada.

Places limitades i reservades per estricte ordre d'inscripció.
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4 de juliol de 2017

Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MUVIM)
Sala Gregori Mayans (Saló d’Actes)

Treballa en verd
Una oportunitat 
per l’ocupació
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Els grans desafiaments ambientals i climàtics als quals ens enfrontem en l'actualitat i 
que tindran una especial incidència en la conca mediterrània han de ser transformats 
en oportunitats d'ocupació i de negoci.

L'element central que impregna totes les polítiques en la Unió Europea (H2020) dels 
països més avançats de la Unió és, precisament, la transició cap a economies i 
sistemes productius amb baixes emissions de carboni i formes de vida més sosteni-
bles capaces de impulsar activitats generadores d'ocupació.

És en aquest context on cobren especial rellevància les ocupacions verdes. Ocupa-
cions amb capacitat per reduir l'impacte ambiental de les empreses i dels sectors 
econòmics fins a aconseguir nivells sostenibles.

Tractarem no solament d'ocupacions en sectors ja consolidats, com la gestió de 
residus i la gestió i depuració d'aigües, sinó també de conceptes i sectors econòmics 
d'avantguarda com són les ciutats intel·ligents (Smart Cities), l'eficiència energètica, la 
mobilitat sostenible, les tecnologies netes, el reaprofitament de recursos (economia 
circular) o les indústries ecoeficients. Tots ells sectors de futur i en els quals la nostra 
Comunitat compta amb un gran potencial.

Les ocupacions verdes són, per tant, un element clau per a la necessària transformació 
del nostre model productiu cap a un altre model més sostenible, més competitiu, 
intel·ligent i inclusiu.

De forma més específica la jornada pretén:

Analitzar la situació de les Ocupacions Verdes a la Comunitat Valenciana.

Reflexionar sobre la capacitat de l'economia verda per a generar activitat 
econòmica i llocs de treball.

Analitzar les tendències que marcaran l'evolució de l'ocupació verda en els 
pròxims anys.

Remarcar el potencial d'aquest tipus d'ocupacions en el marc de l'aposta 
per un canvi de model econòmic més sostenible.

Presentació
Rafael Climent González. Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball.

Enric Nomdedéu i Biosca. Secretari Autonòmic d'Ocupació i Director General del SERVEF. 

Juan Antonio Tomás Carpi. Catedràtic d’Economía Aplicada de la Universitat de València 
(UV) i President del Institut Mediterrani pel Desenvolupament Sostenible (IMEDES).

Economia verda i ocupació sostenible, una aposta pel canvi de model 
productiu
Andreu Escrivà García. Ambientòleg i autor del llibre Encara no és tard. Claus per a 
entendre i aturar el canvi climàtic.

El paper del SERVEF en l’impuls del nou model productiu valencià
Enric Nomdedéu i Biosca. Secretari Autonòmic d'Ocupació i Director General del SERVEF.

Estratègies públiques de regeneració i rehabilitació urbana de la 
Generalitat Valenciana 
Rebeca Torró Soler. Directora General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

Situació i tendències de l’ocupació verda i l’economia circular a la 
Comunitat Valenciana
Eduardo Amer Mocholí. Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible (IMEDES).

Descans

Taula rodona. Perspectives de generació d'ocupació en els principals 
sectors de l'economia verda
Joan Piquer Huerga. Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

Miguel Muñoz Veiga. Degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat 
Valenciana.

Joaquín Mas Belso. Cap del Departament de Planificació, Estudis i Energies Renovables 
de l’IVACE Energia.

Oscar Martínez Poquet. President de l'Associació de Municipis Forestals (AMUFOR) i 
Alcalde d'Enguera.

Desenvolupament sostenible i dinàmica ocupacional: nous jaciments 
d’ocupació verda
Carlos Ferris Gil. Membre del Consell Científic de la Federació Espanyola d'Esports de 
Muntanya i Escalada, tècnic de senders i director del portal de turisme familiar de 
natura.

Jorge Hervás Mas. Doctor en Dret i professor del Departament d'Urbanisme de la UPV. 
Cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge de Gandia. 

Mª Dolores Raigón Jiménez. Catedràtica de l'àrea d'Edafologia i Química Agrícola de la 
Universitat Politècnica de València (UPV) i Presidenta de la Societat Espanyola 
d'Agricultura Ecològica (SEAE).

Serafín Huertas. Associació Valenciana d'Educadors Ambientals (Avedam).

Cloenda de la jornada
Representant Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupa-
ment Rural.

Representant Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Recepció d’assistents


