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I. Resum XXIX Jornades Científiques  

Data: 4 de novembre de 2021 

Lloc: Curs telemàtic 

Coordinació i organització 

 Equip tècnic de Mare Terra Fundació Mediterrània. 

 Universitat Rovira i Virgili. 

Direcció del curs 

 Dr. Francesc Borrull, Catedràtic en Química Analítica de la URV i Coordinador del Grup 

de Recerca en Cromatografia i Aplicacions Mediambientals. 

 Ángel Juárez Almendros, President de Mare Terra Fundació Mediterrània i 

Mediterrània Centre d’Iniciatives Ecològiques. 

Assistents 

Més de cent participants, entre els quals estudiants de diversos centres educatius, 

majoritàriament de l’Institut Pons d’Icart i l’Institut d’Horticultura i Jardineria, professors i 

personal docent, responsables i directius de departaments de medi ambient i persones a títol 

individual. 

Observacions: el curs era gratuït per a tots i totes les assistents. 

Programa del curs 

 8.45h    Registre d’assistents i accés a les Jornades per via telemàtica. 

 9.15h    Inauguració del curs 

 9.30h  Presentació del curs, la temàtica i els i les ponents. 

 9.45h    Ponència: “El lío de los alimentós naturales”, Miguel Ángel Lurueña. 

 10.30h  Ponència: “La reciclabilidad de los envases”, Raquel Iglesias. 

 11.15h  Pausa 

 11.45h  Ponència: “Impacte de la Covid-19 en els hàbits de consum”, Mar Pàmies. 

 12.30h  Ponència: “El malbaratament alimentari: què és i com evitar-ho”, Cristina 

Fernández. 

 13.15h  Ponència: “Oci sostenible: divertir-se respectant el medi ambient”, Gisela 

Pahissa. 

 14.00h  Dinar 

 15.30h  Taula Rodona: Armengol Grau, Albert Vilalta i Elvira Vidal.  

 17.00h  Clausura  
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II. Presentació 

Les oficines de Mare Terra Fundació Mediterrània, per segon any consecutiu, van acollir la vint-

i-novena edició de les Jornades Científiques, organitzades per la pròpia fundació amb la 

col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili.  

Aquest esdeveniment va comptar amb una gran participació un any més, un fet a remarcar ja 

que aquest any es van seguir mantenint les mesures covid-19, realitzant les jornades en format 

telemàtic, assegurar-nos de que es podria fer independentment de l’evolució de la pandèmia. 

Els principals assistents van ser del Cicle Formatiu de Grau superior (CFGS) de Química i Salut 

Ambiental, del CFGS d’Educació i Control Ambiental (Institut d’Horticultura i Jardineria) i de 

Batxillerat  de l’Institut Pons d’Icart. 

La temàtica aquest any va ser sobre els nostres hàbits de consum, com el nostre dia a dia té un 

impacte en el medi ambient.  Les jornades han donat a conèixer eines per a poder millorar en 

la nostra forma de consumir i actuar, sent conscients i respectuosos amb el medi ambient. En 

aquesta jornada volíem apropar la necessitat de millorar els nostres hàbits i ser conscients del 

camí que escollim per minimitzar la ràpida evolució del canvi climàtic.  

Entre totes i tots s’ha contribuït a fer entendre, que la importància de cuidar els nostres actes 

tindrà un benefici en un futur proper. 

Les diferents ponències van anar a càrrec de: 

- Miguel Ángel Lurueña (Divulgador científic) 

- Raquel Iglesias (DríadeSM) 

- Mar Pàmies (URV) 

- Cristina Fernández (Periodista consum responsable) 

- Gisela Pahissa (El Rebost de Sant Feliu) 

En la taula rodona, on la discussió es fa d’una manera més activa i tothom van ser convidat a 

donar la seva opinió, van participar:  

- Núria Folch (Mare Terra Fundació Mediterrània), com a moderadora 

- Armengol Grau (SIRUSA) 

- Albert Vilalta (Ecoplanta) 

- Elvira Vidal (Ajuntament de Tarragona) 

Com és habitual la inauguració i la cloenda de les Jornades Científiques, van comptar amb la 

participació de diverses autoritats:  

- Josep Maria Cruset (president del Port de Tarragona) 

- Rosa Carbonell (coordinadora d’Ensenyaments Professionals en els Serveis Territorials 

de Tarragona) 

- Francesc Borrull (catedràtic de Química analítica de la URV) 

- Manel Castaño (8è tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona) 

- Ángel Juárez (President de Mare Terra Fundació Mediterrània) 
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Tots els i les participants han felicitat Mediterrània i la URV per la vint-i-novena edició i per 

l’esforç d’aquest any per tal que es continués fent encara que no fos presencial, i s’han 

mostrat convençuts i convençudes que es celebraran moltes més edicions. 

 

III. Justificació 

No és gens fàcil fer la vint-i-novena edició del curs científic i trobar una temàtica que sigui 

innovadora i que tingui un impacte sobre els i les participants. Però com a conseqüència de la 

Covid-19 hem vist com moltes coses han canviat en el dia a dia i la consciència de moltes 

persones ha evolucionant. 

La idea principal d’aquest curs, és arribar als i les participants i que puguin veure com podem 

prendre diferents decisions per canviar l’evolució accelerada del canvi climàtic, que està patint 

el planeta Terra. Aquesta temàtica busca que tots i totes entenguem com el nostre dia a dia 

afecta al medi ambient, com la nostra forma de viure, la nostra forma de fer les coses té molt a 

veure amb l’evolució de l’emergència climàtica. 

A través de les ponències el que es pretén és conèixer la realitat que ens envolta i aportar a 

totes i tots els participants eines de millora per a cuidar el nostre planeta. 
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IV. Acte inaugural 

L’acte d’inauguració va comptar amb la presència del president de Mare Terra Fundació 

Mediterrània i Mediterrània-CIE, Ángel Juárez; el president del Port de Tarragona, Josep Maria 

Cruset; i la coordinadora d’Ensenyaments Professionals en els Serveis Territorials de Tarragona 

(imatge 1). 

 

 

Imatge 1. Representants acte inaugural XXIX Curs Científic de Mare Terra Fundació Mediterrània. D’esquerra a 
dreta: Rosa M. Carbonell, Ángel Juárez i Josep Maria Cruset. 

 

Els tres representants van tenir un petit torn de paraula que van aprofitar per donar la 

benvinguda a tots i totes les participants. Aquest temps el van dedicar a parlar sobre la 

problemàtica dels nostres hàbits de consum i aportar una sèrie dades i reflexions que ens 

podrien ajudar a millorar.  

Els seus minuts van servir per encoratjar a tots i totes les assistents a continuar aprenent i 

gaudir al màxim de les jornades. També es va fer referència al prestigi que les Jornades 

Científiques a dia d’avui encara tenen, després de vint-i-nou anys celebrant-se. 
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V. Presentació de la XXIXa Jornada Científica 

Aquest any, com a novetat, les jornades van tindre una petita presentació per part de les 

educadores i tècniques en medi ambient  de Mare Terra Fundació Mediterrània, Judith Salat i 

Patricia Salas, responsables de la coordinació i organització de les jornades (imatge 2). 

És molt necessari fer una introducció als i les participants del curs explicant el per què de la 

temàtica, ja que no és un procés aleatori, sinó que té uns valors i unes necessitats que venen 

donades pel públic de l’any anterior, que mitjançant l’enquesta de valoració, expressa les 

necessitats o les curiositats d’aprenentatge. 

Les educadores van aprofitar per fer una breu explicació de la justificació, per intentar mostrar 

que és necessari realitzar un canvi i ser més conscients de la problemàtica que ens envolta.  A 

més a més, es va poder explicar per què s’havia escollit cada  ponent, i el que es volia 

transmetre en les jornades. 

 

 

Imatge 2. Presentació del XXIX curs científic per part de les educadores ambiental i tècniques de medi ambient de 
Mare Terra Fundació Mediterrània. D’esquerra a dreta: Patricia Salas i Judith Salat. 
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VI. Ponències  

I. Primera ponència: “El lío de los alimentos naturales” 

Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciència i Tecnologia dels Aliments i divulgador científic 

(imatge 3). 

Miguel Ángel Lurueña, un apassionat de la ciència i l’alimentació que va decidir formar-se en 

aquest camp, doctorar-se i fer investigació. En aquest camí va crear el seu blog Gominolas de 

Petróleo, per compartir els coneixements que li apassionen i ajudar a que no ens enganyin amb 

el menjar. Així el que va començar com una afició, s’ha convertit en la seva forma de vida i la 

manera de compartir els seus coneixement. Actualment col·labora amb diferents mitjans de 

comunicació i ha publicat el llibre “Que no te lien con la comida”.  

 

 

Imatge 3. Primera ponència del XXIX curs científic a càrrec de Miguel Ángel Lurueña. 

 

“Aprenguem a ser crítics com a consumidors i no ens deixem enganyar amb les paraules” 

Miguel Ángel Lurueña va desmentir molts mites que hi ha al voltant de l’alimentació. Des de la 

realitat de l’etiquetatge fins la seva legislació per poder entendre realment el que mengem i 

poder decidir de forma correcta i coherent. 

Vivim envoltats d’una publicitat que no està correctament legislada i permet crear confusió als 

consumidors, per això, a l’hora de triar és necessari ser crítics i decidir realment el que volem 

menjar, en comptes del que es vol que mengem. 
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II. Segona ponència: “La reciclabilidad real de los envases” 

Raquel Iglesias, directora general de Dríade Soluciones Medioambientales (imatge 4). 

Raquel Iglesias, en la seva trajectòria professional ha liderat molts projectes sobre la gestió de 

residus i l’economia circular. Actualment, és la directora general i sòcia fundadora de la 

consultoria ambiental Dríade SM, des d’aquesta volen ajudar tant a entitats públiques com 

privades a conèixer els sistemes de gestió dels seus residus, així com minimitzar l’impacte 

ambiental dels seus envasos i productes. Al 2018, va fundar el certificat i el segell de 

reciclabilitat d’envasos. 

 

 

Imatge 4. Segona ponència del XXIX curs científic a càrrec de Raquel Iglesias. 

 

“Conèixer la realitat del reciclatge, el disseny dels envasos, la tecnologia implantada a les 

plantes de triatge i la rendibilitat del reciclatge”. 

Raquel ens va donar a conèixer la problemàtica que hi ha amb els residus, concretament amb 

els envasos. Mostrar-nos com tot el que va al contenidor groc no és reciclat, ja que encara 

queda molt per evolucionar i fer el triatge no és tan fàcil. La maquinaria existent no està 

preparada per separar tots els materials i es queden moltes coses pel camí. A banda d’això, les 

empreses haurien de millorar el seu sistema d’envasos i crear-ne de nous on tot el seu material 

pogués ser reciclat. 

Conèixer la realitat dels envasos que consumim només es podria fer mitjançant un etiquetatge 

en el que es marqui la quantitat de material reciclat real que hi ha i quina proporció d’aquell 

envàs es podria reciclar, per això en aquesta jornada  la Raquel va presentar el segell de 

reciclabilitat. Un segell que serveix per crear més consciencia tant des del punt de vista del 

consumidor com del empresari. 
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III. Tercera ponència: “Impacte de la Covid-19 en els hàbits de 

consum” 

Mar Pàmies, investigadora principal del grup de recerca Factor Humà, Organitzacions i 

Mercats (URV) (imatge 5). 

Mar Pàmies, després de molts anys d’estudi es va formar com a doctora en economia i 

empresa. Actualment és professora de màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa de la 

URV i s’ha consolidat com investigadora principal del grup de recerca Factor Humà, 

Organitzacions i Mercats (FHOM) de la URV, un grup especialitzat en el comportament del 

consumidor i la societat en general en diferents contextos. 

 

 

Imatge 5. Tercera ponència del XXIX curs científic a càrrec de Mar Pàmies. 

 

“FOHM el grup de recerca que ha treballat en un estudi de Catalunya per conèixer com a 

evolucionat el consum com a conseqüència de la pandèmia ocasionada per la COVID-19”. 

Mar Pàmies ens va donar a conèixer una realitat en la que encara molts i moltes no ens havíem 

parat a pensar. La Covid-19 ens va marcar en molts aspectes i ens va fer actuar de moltes 

maneres diferents. Fent referència al consum, hem passat per moltes fases: des del pànic a la 

relaxació. 

Una evolució en relació al consum que per les nostres necessitat ens va crear una consciencia i 

una empatia pel petit comerç, però encara està per veure si aquesta relació amb un consum 

més sostenible ha vingut per a quedar-se.  
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IV. Quarta ponència: “El malbaratament alimentari: què és i 

com evitar-ho?” 

Cristina Fernández, periodista especialitzada en consum responsable (imatge 6). 

Cristina Fernández, periodista que des del 2009 col·labora amb diferents diaris, revistes i blogs 

redactant noticies, reportatges i entrevistes en els camps de consum responsable, medi 

ambient, veganisme i temes socials. 

 

 

Imatge 6. Quarta ponència del XXIX curs científic a càrrec de Cristina Fernàndez. 

 

“El malbaratament alimentari i els efectes socials, sobre el medi ambient i l’economia”. 

Cristina Fernández per començar a tractar la temàtica, va fer una sèrie de preguntes sobre els 

nostres hàbits amb el menjar, per tal de conèixer la quantitat de persones que malbaraten els 

aliments sigui a casa o fora d’aquesta. Així, va aprofitar per introduir la problemàtica del 

malbaratament alimentari i la presència que té a les nostres llars. També va ressaltar que el 

problema es dona a tota la cadena de consum. 

Una de les idees claus que es van remarcar va ser que aquesta problemàtica no només té 

efecte sobre les persones, és a dir, sobre la societat, sinó que també té un impacte en el medi 

ambient i l’economia. 
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V. Cinquena ponència: “Oci sostenible: divertir-se respectant el 

medi ambient” 

Gisela Pahissa, idearia i impulsora del Rebost de Sant Feliu (imatge 7). 

Gisela Pahissa és una experta en comunicació internacional en l’àmbit de l’esport que al 2018 

va deixar-ho tot per viatjar pel món durant un any. En aquest temps es va adonar del mal que li 

estem fent al planeta i va decidir participar activament en la solució per revertir aquest 

problema, creant un projecte que el seu objectiu principal és promocionar el consum 

responsable. 

 

 

Imatge 7. Cinquena ponència del XXIX curs científic a càrrec de Gisela Pahissa. 

 

“Com reduir el nostre impacte ambiental en el nostre oci” 

Gisela va participar en aquesta jornada per parlar-nos d’alternatives d’oci en la que podríem 

reduir el nostre impacte en el medi ambient. Crear alternatives, entre els i les joves, més 

saludables, diferents i amb menys impacte en la natura és possible, només s’han de tindre 

presents els tres factors principals: social, econòmic i ambiental. 
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VII. Taula rodona:  

A la taula rodona del XXIXè curs científic van participar representants de 3 entitats amb molt 

de pes dintre de la societat Tarragonina. Armengol Grau, director gerent de SIRUSA; Albert 

Vilalta, director d’assumptes institucionals i industrials d’Ecoplanta; i Elvira Vidal, consellera de 

contractació, capacitats diverses i benestar animal de l’Ajuntament de Tarragona.  

La moderació de la taula, va anar a càrrec de Nuria Folch, responsable de comunicació de Mare 

Terra Fundació Mediterrània. 

Aquesta taula rodona, anava lligada directament a la temàtica que ens va acompanyar durant 

tot el matí: “Els nostres hàbits de consum”, fent especial èmfasi en l’experiència individual 

depenent del sector empresarial del que venien (imatge 8). 

 

Imatge 8. Participants taula rodona XXIXè curs científic. 

La taula rodona estava formada de tal manera que teníem dos responsables de plantes de 

tractament de residus i una en que la seva visió era molt diferent, una visió més natural. 

Armengol Grau i Albert Vilalta, van fer especial èmfasi en els residus. El primer des de la seva 

visió de la incineradora, on arriben tot tipus de materials que directament passen a ser 

cremats ja que des d’allà no tenen l’opció ni la capacitat per fer la tria segons la recollida 

selectiva. En canvi, Albert Vilalta ens parla d’una nova ecoplanta on tot el residu plàstic serà 

aprofitat tant per al reciclatge com per a crear un nou element que en aquest cas serà 

metanol. 

En canvi, Elvira Vidal es va centrar en els aspectes més naturals que es poden aconseguir en la 

població, quins canvis haurien de fer per viure d’una forma més respectuosa amb la natura. 
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Aquesta taula no hagués estat possible realitzar-les si totes les membres i el membre no 

s’haguessin involucrat i donar la seva opinió sobre diferents preguntes que va realitzant tant 

Núria Folch, com el públic assistent. 

 

VIII. Clausura i entrega de diplomes 

A l’acte de cloenda hi van participar el president de Mare Terra Fundació Mediterrània i 

Mediterrània-CIE, Ángel Juárez; el codirector del curs científic i catedràtic en química analítica 

de la URV, Francesc Borrull; i 8è tinent d'alcalde, portaveu i conseller d'Educació, Ocupació, 

Desenvolupament Econòmic i Memòria Històrica, Manel Castaño. 

Tots ells van fer una petita valoració de com havia anat el curs, i  van explicar la importància de 

ser conscient del nostre consum. Van enaltir l’èxit, un any més, de l’esdeveniment impulsat per 

Mare Terra Fundació Mediterrània (imatge 9).  

 

 

Imatge 9. Representants clausura XXIX Curs Científic de Mare Terra Fundació Mediterrània. D’esquerra a dreta: 
Francesc Borrull, Ángel Juárez i Manel Castaño. 

 

Juntament amb la representant de comunicació de Mare Terra Fundació Mediterrània, Núria 

Folch. Es va tancar aquesta jornada agraint la presència i participació del públic assistent que 

ens va acompanyar al llarg del dia. 
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IX. Annexes 

Annex I: Cartell XXIX Jornades Científiques  

 

Imatge 10. Cartell informatiu XXIXè curs científic. 
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Annex II: Programa informatiu XXIX Jornades Científiques 

 

Imatge 11. Tríptic informatiu XXIXè curs científic. 
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 Imatge 12. Tríptic informatiu XXIXè curs científic. 
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Annex III: Informe estadístic de l’enquesta de valoració 

El total de persones apuntades a les jornades va ser de 122 amb finalment 97 assistents, dels 

que 33  van retornar les enquestes de valoració. 

En l’edició del 2020, la primera que es feia telemàtica, només es van aconseguir 13 enquestes, 

que no es van considerar significatives per fer un informe estadístic. Per això en l’edició del 

2021 s’ha demanat el retorn de l’enquesta per tal d’obtenir el certificat d’assistència, ampliant 

molt les respostes obtingudes. 

A. Valoracions de les ponències  

A.1 El lío de los alimentos naturales (Miguel Ángel Lurueña) 

 

Gràfic 1. Valoració de la ponència de Miguel Ángel Lurueña 

De les persones que van respondre l’enquesta 3 no van poder assistir a la ponència. De la resta 

les valoracions que donen són molt bones, mostrant la màxima puntuació tant en el fet de que 

la informació rebuda va ser útil (60%) com de qualitat (70%). Pel que fa a la valoració global el 

67% dels participants van considerat molt positivament la ponència.  

Valoracions positives 

Ponència molt pedagògica. Es posa en rellevància la gran capacitat de comunicació que té 

Miguel Ángel fent la xerrada molt amena i entretinguda.  

Es valora com a punt important la conscienciació del joves sobre l’obesitat. En aquest aspecte 

és fonamental saber llegir les etiquetes sobre els productes. També es destaca la importància 

de desmitificar els productes naturals en relació als industrials.  

És la xerrada que més ha agradat i no té valoracions negatives 
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A.2 La reciclabilidad real de los envases (Raquel Iglesias) 

 

Gràfic 2. Valoració de la ponència de Raquel Iglesias 

Pel que fa a la valoració global el 82% dels participants van considerar la ponència amb les 

màximes puntuacions. En relació tant a la utilitat de la informació donada com a la qualitat, la 

màxima puntuació es va donar en el 52% i 61% dels assistents respectivament. De les persones 

que van respondre l’enquesta 4 no van poder assistir a la ponència. 

Valoracions positives 

Ponència excel·lent, molt ben explicada. Tema complicat pel fet de que és difícil que es 

materialitzi al 100%. Tota contribució és poca, però cadascun de nosaltres pot aportar el seu 

granet de sorra. 

Es destaca com s’ha desmitificat creences preconcebudes. També es considera important 

conscienciar a la gent de que és important separar, etiquetes, tapes, etc. per un correcte 

reciclatge.  

No hi ha valoracions negatives. 
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A.3 Impacte de la Covid-19 en els hàbits de consum (Maria del Mar 

Pàmies) 

 

 

Gràfic 3. Valoració de la ponència de Maria del Mar Pàmies 

De les persones que van respondre l’enquesta 3 no van poder assistir a la ponència. De la resta 

el 40% les valoracions mostren la màxima puntuació en el fet de que la informació rebuda va 

ser útil i el 55% donen la mateixa puntuació en relació a la qualitat de la ponència. Pel que fa a 

la valoració global el 85% dels participants van considerat molt positivament la ponència.  

Valoracions positives 

Es ressalta molt que sigui un estudi fet aquí i s’indica que la xerrada l’ha donat una gran 

ponent.  

Es considera curiós que l’anàlisi de les conductes durant la Covid siguin un reflex de la 

psicologia humana. També es considera interessant la reflexió de que no som els mateixos que 

abans de la pandèmia, ja que aquesta ens ha fet canviar a tots d’una o altra manera.  

Com a punts forts de l’estudi es destaquen les trobades de consum excessiu i el pànic per la 

falta d’aliments. Es considera positiu que moltes persones van començar a replantejar els seus 

hàbits durant aquest temps.  

Valoracions negatives  

Només dues persones que no van considerar la ponència interessant. 
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A.4 El malbaratament alimentari: què és i com evitar-ho? (Cristina 

Fernández)    

 

Gràfic 4. Valoració de la ponència de Cristina Fernández 

Pel que fa a la valoració global el 82% dels participants van considerar la ponència amb les 

màximes puntuacions. En relació tant a la utilitat de la informació donada com a la qualitat, la 

màxima puntuació es va donar en el 49% dels assistents per les dues valoracions. De les 

persones que van respondre l’enquesta 6 no van poder assistir a la ponència. 

Valoracions positives 

La ponència es considera molt interessant i il·lustrativa i la presentació genial. La temàtica es 

considera molt important en la societat altament industrialitzada en la que vivim. 

Es destaca molt positivament la interacció amb els participants amb una enquesta al principi 

de la ponència. 

Com a punts forts es comenten la reducció i la reutilització abans de reciclar. També es 

remarca que el tema del malbaratament i reaprofitament van calant poc a poc en la societat.  

No hi ha valoracions negatives 
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A.5 Oci sostenible: divertir-se respectant el medi ambient (Gisela 

Pahissa) 

 

Gràfic 5. Valoració de la ponència de Gisela Pahissa 

De les persones que van respondre l’enquesta 5 no van poder assistir a la ponència. De la resta 

el 52% les valoracions mostren la màxima puntuació el en el fet de que la informació rebuda va 

ser útil i el 58% donen la mateixa puntuació en relació a la qualitat de la ponència. Pel que fa a 

la valoració global el 76% dels participants van considerat molt positivament la ponència.  

Valoracions positives 

La temàtica es va considerar interessant, actual i un bon treball, destacant que és important 

divertir-se però amb responsabilitat.  

Es valoraa que la ponència mostra un reflex d’un canvi de mentalitat que és possible. Portar 

una vida amb més respecte cap al medi ambient, on reaprofitem i revaloritzem els productes i 

on reduïm els residus que generem. 

No hi ha valoracions negatives 
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A.6 Taula rodona: “Les nostres accions, el nostre futur” 

 

Gràfic 6. Valoració de la Taula Rodona 

Pel que fa a la valoració global el 73% dels participants van considerar la taula rodona amb les 

màximes puntuacions. En relació tant a la utilitat de la informació donada com a la qualitat, la 

màxima puntuació es va donar en el 55% dels assistents per les dues valoracions. De les 

persones que van respondre l’enquesta 6 no van poder assistir a la ponència. 

Valoracions positives 

Es valora que els temes tractats han estat interessants i que s’ha donat debat. Hi ha idea 

contraposada sobre els ponents per una part es critica que siguin persones en bona posició 

debatent temes que no els afecten realment i per altre es defensa que moltes vegades els 

components de la taula rodona no coneixen realment la temàtica que es tracta, fet que no 

passa en aquesta. Les opinions a favor dels ponents superen les crítiques. 

Valoracions negatives 

S’apunta que hi ha hagut temes tractats dels que s’han donat punts de vista idealistes i 

utòpics, en comptes de donar idees reals o concretes. 
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B. Valoració global de les XXIX Jornades Científiques 

 

Gràfic 7. Valoració global de les XXIX Jornades Científiques 

En relació a la temàtica el 97% dels i les assistents van trobar que els temes abordats eren 

interessants i d’actualitat (15,2% força / 81,8% molt).  

La durada de la jornada va ser considerada com a suficient pel 90,9% (39,4% força / 51,5% 

molt) dels i les assistents, mentre que el  9,1% fan referència a possibles modificacions en fer la 

jornada en més d’un dia i pel que fa a l’horari el 100% (45,5% força /  54,5% molt) el van trobar 

adient.  

Per últim tots els i les assistents (10,3% força /  89,7% molt) van considerar que les facilitats de 

connexió i les indicacions durant la jornada eren les apropiades. 
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C. Temàtiques proposades per les pròximes edicions 

 

Gràfic 8. Temàtiques proposades pels i per les assistents per pròximes edicions 

El nombre de propostes ha estat molt variat tant en conceptes com en temàtiques. La 

minimització de residus i el canvi climàtic són els conceptes més suggerits però, la salut i el 

medi ambient, la petjada ecològica i la contaminació atmosfèrica també han estat temes 

recurrents en les propostes.  

L’equip de Mare Terra Fundació Mediterrània valora molt positivament les XXIX Jornades 

Científiques, tant pels i les ponents que hi ha participats com per l’acceptació i la bona 

puntuació del públic en tots els temes tractats.  
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