
SOM TERRA, SOM EBRE 
 

Viatge a la Sostenibilitat 

1 

20 juny - Tarragona 
21-22 juny  - Terres de l’Ebre 



     SOM TERRA, SOM EBRE 
   

     Viatge a la Sostenibilitat 

Organitza 

Suport Institucional  

Col·laboradors 

-Agència Catalana de l’Aigua 
-Assoc. Dones Agents de Salut -ADAS 
-Associació Sèlvans        
-Coordinadora en Defensa de l’Ebre 
-Daimon Verde Ecopsicología 
-Daniel Turón Psicologia Ecosocial 
-Institut de Recerca i Tecnologia  
 Agroalimentàries - IRTA 

-Is-Well Wellbeing Management 
-Parc Natural del Delta de l’Ebre 
-Taiga Conservació 
-The International Journal of 
  Ecopsychology – IJE 
-Universitat a Distància Terres de  
  l’Ebre 
-Water Global Acces 

Patrocinadors 

Pendent de confirmació 



Comencem a viatjar... 

Ets el que és el teu desig profund i impulsor. 
Tal com és el teu desig, així és la teva voluntat. 
Tal com és la teva voluntat, així són les teves obres. 
Tal com són les teves obres, així és el teu destí. 
 

                                   Upanishad Brihadaranyaka IV.4.5 

Tal com és el nostre desig, així serà el nostre destí. Ens ho diu el 
sagrat text hindú, i ens ho diu la física quàntica.  
El Dr. Amit Goswami, des de la Universitat d’Oregon, ens parla de la 
dualitat ona-partícula i ens ensenya que un mateix objecte és ona en 
un domini de potencialitat, fora de l’espai i del temps, i és partícula 
quan l’observem i mesurem. Dualitat ona-partícula, una paradoxa? 
En absolut. Tornant al domini de la potencialitat, allà on tots els 
objectes poden comunicar-se instantàniament, si ens aturem a 
pensar, fàcilment ens adonem que estem parlant d’unitat, estem 
parlant de consciència. I la nostra consciència, hem de saber, sempre 
pot escollir una de les infinites possibilitats que té tot electró. La 
física quàntica ens ajuda a entendre com la nostra consciència 
determina el món per elecció. Nosaltres escollim i creem la nostra 
pròpia realitat. Així de senzill.  
Se’ns ha oblidat, però, que som Natura. Se’ns ha oblidat que tots els 
éssers vius estem íntimament connectats, que tots estem sotmesos 
a les lleis i els ritmes de la Natura, les mateixes lleis que regeixen i 
ordenen el desenvolupament harmònic de la vida. Un 
desenvolupament, val a dir, basat en l’equilibri, en l’adequada relació 
entre les parts i el tot. Deixem fora la visió antropocèntrica que ens 
situa en el centre de totes les coses, sovint en un pla de superioritat, 
i canviem la nostre mirada d’ego a eco. Deixem d’una vegada de fer 
un ús instrumental de la Natura. Sapiens, el gran sapiens, és la única 
espècie que destrueix el seu propi hàbitat. I amb el seu, el de tots els 
altres éssers, un hàbitat que pertany a la vida, no a sapiens. 
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Que ens preocupi el canvi climàtic perquè a la fi hem entès els letals 
efectes per a la humanitat, està bé. Però no és suficient. Hem de ser 
més ambiciosos amb els nostres desitjos. Immensament més 
ambiciosos. A Mieses Global ens importa el canvi climàtic perquè ens 
importa l’ós polar. També ens importa l’ós polar.  
 

Estarem vigilants a la nova música que escoltem des d’algunes veus 
del món empresarial en relació al concepte de capital natural, l’estoc 
de recursos naturals de la biosfera vistos com a medis de producció de 
bens i serveis ecosistèmics; es a dir, bens i serveis dels ecosistemes 
que beneficien als éssers humans, diuen. I segueixen. La restauració 
del capital natural és necessària per a garantir i millorar la generació i 
proveïment dels bens i serveis naturals dels quals depenem per a la 
nostra pròpia supervivència i benestar. 
 

Mateix plantejament, mateix error. 
 

La Natura al servei de sapiens. 
 

Deia Albert Einstein encertadament, mira profundament a la Natura i 
aleshores comprendràs tot millor. Sí, Sr. Einstein, d’això van aquestes 
Jornades, de mirar a la Natura, de connectar-nos amb ella, i 
d’entendre que els seus sospirs son els nostres sospirs. Van,                
Sr. Einstein, de connectar-nos amb la Natura i d’entendre, per fi, que...  
 

Som tots una Unitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judith Estrada 
Coordinadora Planet – Mieses Global 
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Apunts de Natura: El llop, que  en el passat ocupà tot l’hemisferi nord, ha estat 
exterminat del 80% dels seus territoris originals d’Europa i Nord-amèrica.    



Abordarem la re-connexió de les persones amb la Natura, des de  
diferents àmbits psico-socioeconòmics i ambientals per un 
Desenvolupament Sostenible i Saludable, el nostre propòsit 
fundacional i la nostra raó de ser. Treballarem per un nou model 
d’actuar i produir, fonamentat en  valors, i orientat al bé comú.  
 

Fidels a aquesta visió, les Jornades es focalitzaran en els cinc 
següents Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, de 
Nacions Unides, Agenda 2030. 

Com serà el nostre viatge? 
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L’Agenda 2030, 17 ODS, interrelacionats i integradors, 
que abasten les esferes econòmica, social y ambiental. 
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1a Estació: Treballarem la re-connexió amb la Natura des                 
de l’Ecopsicologia 
 

Entenem que el Viatge a la Sostenibilitat ha d’iniciar-se amb la 
transformació de la persona, la presa de consciència del jo-natura 
*“Som Terra, Som Ebre” = “Som Natura”+ i estendre’s a nivells més 
amplis per un desenvolupament sostenible social, econòmic i ambiental, 
però amb aquesta consciència individual de la persona ja 
transformada.  
 

2a Estació: Ampliarem a àmbits Socioeconòmics i Ambientals 
 

Exposant projectes i activitats en aquest tres àmbits que es duguin a 
terme amb un plantejament de Sostenibilitat. 
 

 Les activitats i projectes socioeconòmics i ambientals que s’exposin en 
les Jornades no posaran tant  l’accent en els aspectes tècnics, sino en la 
manera en que ens han d’ajudar a re-connectar-nos amb la Natura i a 
modificar els nostres comportaments. 
 

Així mateix, les exposicions i el debat que es derivi, es focalitzaran en el 
procés educacional: escola, universitat, administracions, moviments 
socials i empreses. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UN VIATGE DE 2 ESTACIONS 

Com serà el nostre viatge?  

4 ELEMENTS FONAMENTALS DE LA NATURA 

  TERRA               BIODIVERSITAT            AIRE                     AIGUA 



     SOM TERRA, SOM EBRE 
   

     Viatge a la Sostenibilitat 

I el nostre viatge, a on ens ha de portar?  
 

TERRA BIODIVERSITAT 

AIGUA AIRE 

jo-natura 

Volem arribar a aquest centre, on tot s’uneix, on tot s’integra, on tot 
s’interconnecta: el jo-natura amb la Terra, amb l’Aigua, amb l’Aire i 
amb Biodiversitat, els elements essencials de la Natura i la Vida. 
 

  



Celebrar aquestes Jornades a les Terres de l’Ebre no es casual. Som a un 
territori  declarat per la UNESCO, Reserva Natural de la Biosfera, amb 
una gran riquesa natural i paisatgística, i dos grans parcs naturals ben 
diferenciats. Unes terres vertebrades pel Riu que li donen la seva 
identitat cultural i un fort lligam amb la natura de la que una bona part 
de la població hi depèn. Així, l’oli d’oliva, l’arròs, la taronja, i els fruits de 
la terra i de la mar de l’Ebre, junt l’ecoturisme, son els que  marquen el 
seu ritme vital  i la realitat social i econòmica. Una cruïlla de comarques 
amb una parla comuna i una manera molt humanitzada encara de ser i 
de viure a cavall entre el que és una societat agrària i del coneixement. 
 

Es valuós el patrimoni natural del territori, però afectat per greus 
amenaces ambientals, com son: la manca d’aigua del riu i la continua 
pressió de transvasaments, la regressió del Delta per la manca 
d’aportació de llims, la pèrdua de la biodiversitat de les aigües fluvials 
per la invasió d’espècies foranies i la contaminació de productes 
químics… I tot plegat, exposats al canvi climàtic, que de no aturar-se faria 
desaparèixer el Delta per l’escalfament global i la pujada del nivell de 
l’aigua de mar. 
 

Però a la vegada, aquestes amenaces han permès aflorar la consciència 
dels seus habitants sobre el seu patrimoni. La saviesa popular de la 
pagesia i del medi rural s’ha conjugat amb la força reivindicativa i 
educacional dels moviment socials en defensa del riu, i també front 
d’altres agressions, que el mon acadèmic i institucional han donat ple 
suport. Avui les Terres de l’Ebre son lliçó viva de sostenibilitat  per a 
visitants d’entorns urbans que viuen allunyats de la Natura. 
 

A les hores, aquestes jornades, tot i focalitzar-se sobre la connexió 
persona-natura, s’envolten de dos temes  essencials a analitzar i 
debatre:  l’aigua,  un bé escàs en una nova cultura de racionalitat en el 
seu ús; i la lluita front el canvi climàtic i el que això comporta. Dos greus 
problemes pel territori i per la humanitat. 
 

Benvinguts a tots. 
 

Manel Bestratén, President de Mieses Global 
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Anem a retrobar-nos a l’Ebre ... 



Apunts de Natura: El 40% dels insectes, com les papallones, estan amenaçats d’extinció.  

Programa - 1a Estació  
 

Dijous 20 juny 2019 - Universitat Rovira i Virgili 
Sala de Graus del Campus Catalunya 
Av. Catalunya, 35 - Tarragona 

ENDINSANT-NOS EN EL  JO-NATURA DES DE L’ECOPSICOLOGIA 
 

Seminari - 16.00 a 19.00h 
 

L’ecopsicologia, punt de trobada de la persona amb la natura, ens facilita 
el trànsit cap a la nostra necessària re-connexió, genuïna i profunda. 
 

Seminari adreçat a tots els estudiants interessats en aquesta temàtica, i  
a tota aquella persona que se senti interpel·lada per aquest procés.   
 

Presentació  
Mª José Figueras.  Rectora de la Universitat Rovira i Virgili   
Yolanda Gatell.  Directora de CTAIMA /  Mieses Global, Tarragona 
 

Ponències 
 

 “Conexión” con “La Naturaleza”  
      Jorge Conesa-Sevilla. Dr. Psicologia Experimental (Neurocognició). 
      Biòleg. Filòsof. The International Journal of Ecopsychology – IJE. 
 

 En búsqueda del zorro gris: el viaje desde la consulta de psicoterapia 
hasta el bosque 

     Pablo Deustua-Jochamowitz. Psicòleg-psicoterapeuta i Ecopsicòleg. 
     Daimon Verde. 
 

 Ecopsicologia transpersonal 
     Daniel Turón. Ecofilòsof i Psicòleg ecosocial. 
 

Modera Judith Estrada. Planet - Mieses Global 
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9.00      Benvinguda- Inauguració   
              Lluis Soler. Alcalde de Deltebre, Vicepresident Diputació Tarragona 
              Jordi Sardà. Vicerector URV- Campus Terres de l’Ebre 
              Sandra Zaragoza .  Presidenta del Consell Comarcal Baix Ebre 
 

9.15      Conferencia Inaugural: L’Aigua, un  bé sagrat 
              Mª José Figueras. Rectora de la Universitat Rovira i Virgili - URV 
 

9.45      Primera Taula:  LA CULTURA DE L’AIGUA   
               

              Debat 
              José Carlos Loaso. Agència Catalana de l’Aigua. Terres de l’Ebre 
              Manolo Tomás. Coordinadora en Defensa de l’Ebre 
              José Mª Franquet. Universitat a Distancia, Terres de l’Ebre 
              Eusebi Nomen. Water Global Acces 
  

              Modera: Xavier García. Escriptor i periodista ambientalista 
 
11.30    Pausa – Cafè 
 
 

Programa - 2a Estació   
 

Divendres 21 juny 2019 - EBRE TERRA 
Centre d’Inspiració Turística del Baix Ebre 
Sant Miquel 1- Deltebre 

Apunts de Natura:  Els oceans perden el 1% anual del valuós fitoplàncton, un pulmó 
essencial per a la vida a la Terra. 
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Programa - 2a Estació   

 

                 
11.50     Segona Taula:  ECOPSICOLOGIA I EINES DE RE-CONNEXIÓ   
                    

               Ponències 
                   

               Persones que cuiden dels boscos, boscos que cuiden de les  
               persones 
               Sílvia Gili i Olmeda.  Associació Sèlvans. 
                    

               Diálogos Verdes*: El Amigo del Campo, El Amigo de la Ciudad  
                   *(Telúricos) 

               Jorge Conesa-Sevilla The International Journal of Ecopsichology-IJE 
               Pablo Deustua-Jochamowitz. Daimon Verde 
 

12.50     Debat. Modera: Judith Estrada. Planet - Mieses Global  
                   

                         Inma Juan. Parc Natural del Delta de l’Ebre 
               Rosa Queral. URV i ADAS, Associació de Dones Agents de Salut 
               Daniel Turón. Ecofilòsof i Psicòleg ecosocial 
               Mª Isabel Martínez Castro. Is-Well  Wellbeing Management  
 
13.50     Dinar – Compartim a peu dret una paella d’arròs del Delta  

Apunts de Natura: El Mediterrani  engoleix cada any 17 metres de l’illa de Buda, el cor 
del Delta de l’Ebre. El far de Buda, construït el 1864, descansa sota les aigües del mar 
des de 1965. El Delta de l’Ebre, l’espai amb major biodiversitat de Catalunya agonitza. 
I amb ell, tots nosaltres una mica. 



15.30      Tercera Taula:  EL REPTE DEL CANVI CLIMÀTIC 
                  

                 Debat 
                 Elvira Carles. Fundació Empresa Clima 
                 Gabriel Borràs. Oficina de Canvi Climàtic, GENCAT 
                 Carles Ibáñez. Institut de Recerca i Tecnologia  
                 Agroalimentàries - IRTA 
                 Mauricio Espaliat. Mieses Global 
 

                 Modera: Josep Aragonés. COPATE, Reserva  de la Biosfera 
  

17.30       Conclusions i cloenda  
                 Manuel Bestratén – Mieses Global 
                 Antonio Suárez.  Departament de Territori i Sostenibilitat  
                 GENCAT – Terres de l’Ebre 
 
18.00       Vivint el Delta 
                 Recorrerem en bici el bosc de ribera seguint el riu Ebre (15 km 
                 anada i tornada) fins a l’Illa de Sapinya, Reserva Natural Parcial,  
                 hàbitat d’ardeids, corbs marins i altres aus, i gaudirem plegats,  
                 en aquesta lluitadora terra, de la tardana posta de sol del solstici 
                 d’estiu.  Opció: Recorregut més curt a peu pel bosc de ribera.   
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Programa - 2a Estació   

Apunts de Natura: 
 L’efecte més 
silenciós del canvi  
climàtic és el 
desplaçament forçós 
de 20 milions de 
persones cada any. 
 

Els més afectats... 
els més vulnerables. 
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Programa  
 

Dissabte 22 juny  2019 – Parc Natural dels Ports  

Apunts de Natura: La FAO ens diu que  7,3 milions d’hectàrees de bosc es 
perden cada any. El 95 % per causes humanes. 

   9.30-13.00       Vivint Els Ports 
Per a aquells que desitgin aprofitar la proximitat del 
Parc Natural dels Ports de Tortosa-Beseit, després de 
les nostres intenses jornades de debat, ens aproparem 
a aquest paratge natural per a realitzar un suau 
recorregut i gaudir de la tranquil·litat del bosc. 
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Saber més… 

 Àpats 
El dinar del divendres 21 juny, per a tots als assistents, serà en el 
mateix indret de les Jornades. El seu cost estarà inclòs en la inscripció. 
Altres àpats compartits aniran a càrrec dels assistents.  
 

 Allotjaments 
- ATUREBRE, Associació de Turisme Rural Comarques de l’Ebre. 
- Associació d’Empreses i Activitats Turístiques del Delta de l’Ebre. 
 

 Desplaçaments  
Cada assistent es procurarà el seu propi medi de transport. Tanmateix, 
Mieses Global facilitarà la coordinació entre assistents per tal 
d’optimitzar la mobilitat. 

 Inscripció a les Jornades  
Per assistir a les Jornades, caldrà inscriure’s a:              :              . 
info@miesesglobal.org i abonar la quantitat de 15€ al compte:               
ES5930250004301433271180 -estudiants gratuït- referenciant:      
Nom i Cognom - Jornades Som Terra, Som Ebre. 
Per a facilitar l’organització de les activitats, us demanem 
confirmació d’assistència a l’activitat de divendres en bici pel 
Delta  i/o recorregut de dissabte a peu pel  PN Els Ports.      
 
 

Generalitat de Catalunya 

mailto:info@miesesglobal.org
mailto:info@miesesglobal.org
mailto:info@miesesglobal.org
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Apunts de Natura 

Gestionant les espècies:  el llop i d’altres ...  
El llop va ser exterminat de Catalunya a principis del s.XX. La darrera captura 
documentada és a Terres de l’Ebre -Horta de Sant Joan, 1935. La raó per la qual s’ha 
perseguit al llop de forma intensa i sostinguda durant segles, la trobem en la nostra 
pròpia historia. L’home caçador del paleolític tenia en el llop a un fidel col·laborador que 
esdevingué el seu gran enemic, quan la domesticació del llop -gos- li va permetre 
domesticar els herbívors salvatges, i donar la benvinguda a l’home del neolític, al control 
dels recursos i al sentit de la propietat. Començaria llavors un atac contra el llop com cap 
altre animal ha patit mai sobre la Terra. La funcionalitat ecològica del llop per a mantenir 
l’equilibri dels ecosistemes és avui, indiscutible. La seva compatibilitat amb una 
ramaderia que adopta bàsiques mesures preventives, també. Podem defensar en el s.XXI 
la gestió a trets d’una espècie per part dels gestors de la natura? Podem, èticament, 
sostenir això? Referència: ASCEL Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. Doc. 
 

Papallones, ales invisibles 
El 40% de les espècies d’insectes estan amenaçades d’extinció a curt i mig termini. Amb 
una tassa d’extinció vuit cops superior a la resta d’espècies, en un segle assistirem  a la 
seva total extinció. La pèrdua d’hàbitat, els contaminants –pesticides i fertilitzants 
sintètics-  les espècies invasores i el canvi climàtic, en són els principals responsables. Les 
conseqüències: incommensurables. No totes les espècies ho pateixen igual, però. Les més 
afectades: els lepidòpters (papallones), els himenòpters (abelles i altres eficients 
pol·linitzadors) i els coleòpters (escarabats). Ens quedem amb els mosquits, les paparres i 
altres amics. Referència: Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers.                   
F. Sánchez-Bayoa, Kris A.G. Wyckhuys. 
 

Fitoplàncton, un tresor en regressió 
A l’hemisferi nord, la reducció ha estat del 40% des de 1950. L’acidificació oceànica i 
l’augment de les temperatures, son els principals responsables de la seva regressió. El 
fitoplàncton, valuoses algues microscòpiques marines, produeixen més del 50% de 
l’oxigen atmosfèric, fixen un 30% del CO2 i són l’inici de la cadena alimentaria marina 
que arriba fins a l’ésser humà. Un preu molt alt per tanta inconsciència. Referència: Global 
phytoplankton decline over the past century. D. G. Boyce et al.  Nature 466. 
 

L’agonia del Delta  
El litoral ha retrocedit 5km en 300 anys. Una dada alarmant, més encara, si aprofundim 
en l’acceleració del procés en els darrers anys. Entre les principals causes hi trobem: la 
falta de sediments –retinguts en els embassaments construits al llarg del riu Ebre, la 
pujada del nivell del mar i la manca d’una acció conjunta i coordinada. Llepar-nos les 
ferides no aturarà l’agonia. El Delta de l’Ebre necessita urgentment un pla estratègic 
amb visió a curt i llarg termini, i l’acció coordinada dels agents socials i les diferents 
Administracions competents. Referència: La Vanguardia Natural, Cambio Climático, El 
mar devora el corazón del Delta del Ebro,  2019.  
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Apunts de Natura 

Migracions climàtiques i conflictes pels recursos naturals 
La pujada del nivell del mar, la salinització de les terres i aigües dolces, la desforestació, 
la pèrdua de sòl fèrtil per sequera...Nacions Unides preveu que d'Àfrica sortiran 50 
milions de persones abans del 2050. ACNUR entre 200 i 250 milions a tot el món.  
L’explosió demogràfica i l’afany consumista extremen la competència pels limitats i 
esgotats recursos naturals. En els darrers 70 anys, un 40% dels conflictes armats estaven 
relacionats amb el control per la terra o l’aigua. Davant la ineficàcia dels governs, els 
moviments ecosocials comencen a prendre el lideratge. Referència: Informe Frontiers 2017, 
de Nacions Unides.  
 

Boscos i vides 
Amb l’ajut de mapes satèl·lits, la NASA i les Universitats de Maryland i l’Estatal de Nova 
York, van concloure en un estudi que la cobertura global dels arbres a la Terra va 
augmentar un 7% entre 1982 i 2016. L’estudi revela però que els canvis s’han 
materialitzat en l’hemisferi nord, bàsicament per l’avanç del bosc a la tundra degut al 
rescalfament global, per la reforestació de la Xina i Àfrica, i per l’abandonament de 
conreus als Estats Units i Rússia. Bones notícies. Però no del tot. La desforestació a 
Amèrica del Sud, Austràlia, Myanmar, Vietnam, Cambodja i Indonèsia persisteix, i els 
boscos de l’hemisferi nord no tenen la capacitat dels boscos tropicals en dos aspectes 
fonamentals: la capacitat d’allotjar biodiversitat i la capacitat d’absorbir i segrestar CO2. 
Aturar la desforestació dels boscos tropicals, no és una opció. Referència: Xiao-Peng Song et 
al. Global land change from 1982 to 2016, Nature, 2018. 

Nous hàbitats 
 al Delta 

Després de 8 anys  
de restauració 
ambiental, el Delta 
recupera dues 
llacunes de gran 
valor ecològic, la 
Tancada i l’Alfacada. 
 

I es clar, de seguida 
que les condicions  
milloren, les espècies 
s’afanyen a ocupar 
posicions... 
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Josep Aragonès 
COPATE  
 
https://www.copate.cat 

Es Biòleg. Des del 1991 és codirector del CODE (Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques 
del Baix Ebre i Montsià), al 1994, Director de l'Àrea de Planificació del CODE i Director del Consorci per 
a la Gestió dels Residus Municipals del Montsià. Des del març de 2015 amb la integració del CODE al 
COPATE, és director tècnic del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, TE. Entre les 
tasques efectuades cal destacar la posada en marxa dels serveis comarcals de gestió de residus 
municipals i de sanejament d’aigües residuals, la creació de l’Agència Local de l’Energia de les TE i 
l’impuls de la Gestió Forestal Sostenible en aquest àmbit. Va participar en la redacció del Catàleg del 
Paisatge de les TE i coordinador de la candidatura del territori a Reserva de la Biosfera, de la qual 
actualment és gestor 

Gabriel Borràs Calvo (1964) 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Generalitat Catalunya 
 
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/oficina_catalana_del_canv
i_climatic 

 
És llicenciat en biologia i pare de 3 fills. Viu a Sant Just Desvern. La seva vida professional l’ha dedicada 
al món de l’aigua; des de l’any 1992 que ingressà a l’Agència Catalana de l’Aigua fins al març de 2011 ha 
treballat en la depuració d’aigües residuals i en la planificació de l’aigua a Catalunya. Des de fa vuit anys 
és el responsable de l'àrea d'adaptació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de 
Catalunya i ha estat el coordinador tècnic del projecte Life MEDACC (2013-2018).  

Lcda. en Farmacia por la Universidad de Barcelona i Masters en Ingeniería del Agua  y de Prevención 
por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es Directora de la Fundación Empresa y Clima, ayudando a 
las empresas sobre normativa ambiental y cambio climático. Dirigió departamentos de gestión de 
residuos industriales y urbanos en varias empresas. Imparte docencia en  Masters de Universidades 
nacionales e internacionales. Es Miembro Asesor de la Comisión on Environment and Energy de ICC 
(International Chamber of Comerce), presidenta del Órgano de Gobierno del Comité de Certificación 
Medioambiental del grupo alemán TÜV Rheinland.  

Elvira Carles Bescolí 
Fundació Empresa y Clima 

 
http://www.empresaclima.org 
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Pablo Deustua-Jochamowitz 
Daimon Verde  
 
 
http://www.deuswitz.com 

Llicenciat en psicologia i màster en psicoteràpia psicoanalítica per la Universitat Complutense de 
Madrid. Formació en ecopsicologia a Anglaterra (Wild Wise, Martin Jordan y Nick Totton) i Estats 
Units (The School of Lost Borders). Pràctica privada de psicoteràpia individual i d’ecoteràpia a 
Barcelona. 

Enginyer Superior Agrònom per la Universitat de Xile. Empresari. Consultor expert en Organització, 
Direcció i Gestió d’Empreses de Serveis. Expert en Salut Ambiental, Economia Circular i Sostenibilitat. 
Consultor, Professor, Ponent i Col·laborador en Màsters, Jornades i Congressos a la UPC, CERpIE, CAF 
y ORP. Conseller i Assessor d’Estratègia a les empreses UNIQUE, ITEL, NORTHWARD GROUP i CPL.  

Mauricio Espaliat Canu 
Mieses Global 
 
www.linkedin.com/in/mauricio-espaliat-canu-a1959614 
espaliat@telefonica.net 

El Jorge va realitzar una triple llicenciatura en Biologia, Psicobiologia i Filosofia de la Ciència, 
compaginant els seus estudis amb investigacions en el Departament de Pesca i Caça de Califòrnia. 
Posteriorment obtindria els graus de Màster i Doctor en Psicologia Experimental (Psicobiologia i 
Cognició: Neurociència), i amb la guia del seu mentor, el Dr. Bill Devall, s’endinsaria en la Ecologia 
Profunda i en una incipient “Ecopsicologia”. Durant tres dècades s’ha dedicat a l’ensenyament, a la 
investigació i a les seves aplicacions pràctiques, centrant-se en diversos estudis de Psicologia de la 
Conservació, Ecologia Humana, Recursos Naturals i Cognició. Ha publicat diversos llibres i articles 
científics, i actualment és Editor en Cap de The International Journal of Ecopsychology (IJE) i professor 
de Psicologia a la Southern Oregon University (SOU), USA.  

Jorge Conesa-Sevilla 
The International Journal of Ecopsichology - IJE 

 
http://ecopsychologyjournal.com/site/index.php/ije 
https://bearbonesecopsycho.wixsite.com/bearbones  
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María José Figueras (1956) 

Universitat Rovira i Virgili  
 
 
http://www.urv.cat 

Nascuda a Tarragona. És Dra. en Biologia (UB, 1986), especialitzada en microscòpia electrònica 
(Universitat de Groningen -Holanda) i Rectora de la URV. Ha desenvolupat la seva carrera professional 
en la Unitat de Biologia i Microbiologia de la Facultat de Medicina i C. de la Salut de la URV, Reus, sent 
catedràtica de Microbiologia des de l'any 2000. Va iniciar la seva carrera investigadora com micòloga 
amb publicacions com l'Atles of Clinical Fungi. Des de 1990 ha treballat en l'àrea de microbiologia 
ambiental participant en diversos projectes nacionals i europeus. Ha actuat com a assessora per a 
l'OMS, el Programa de Medi Ambient de NU, la Comissió Europea i l'Agència Catalana de l'Aigua de la 
Generalitat de Catalunya en temes relacionats amb la contaminació microbiològica de les aigües de 
bany. Ha publicat més de 160 articles, presentat més de 200 ponències en congressos. El 2012 va 
rebre el reconeixement de la URV a la qualitat de la seva recerca en l'àrea de Microbiologia i al gener 
de 2015 va ser nomenada Ambaixadora a Espanya de la Societat Americana de Microbiologia. 

Després de Llicenciar-se en Ciències Econòmiques i Empresarials (UAM) va realitzar el Master in 
Management-MIM trianual -Oxford-Madrid-París- de l’ESCP Europe. Acabada la seva etapa formativa, 
s’endinsa en el món de la Consultoria Estratègica, el Marketing i la Comunicació d’Empresa en 
diferents organitzacions a Europa. Apassionada de la natura i massa lluny del món natural, cursa un 
nou Màster, aquest cop en Gestió i Conservació de la Natura (UCA) que complementa amb estudis 
tècnics de Veterinària i de Rehabilitació de Fauna Salvatge. Aquest gir professional la duu a fundar 
Taiga Conservació on desenvolupa actualment tasques d’Assessoria i Educació Ambiental. Centrada 
en la connexió Empresa-Natura, coordina l’àrea Planet de Mieses Global. 

Judith Estrada 
Taiga Conservació - Mieses Global 
 
 
http://www.taigaconservacio.org 
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Xavier Garcia i Pujades (1950) 

 Mieses Global 
 
 
 
  

Nascut a Vilanova i la Geltrú, es periodista, assagista i biògraf, ha dedicat bona part de la seva obra a 
les Terres de l’Ebre, on viatjà per primer cop l’estiu de 1969, ara fa 50 anys, i conegué les seves 
principals personalitats (Manyà, Bladé, Massip, Biarnés, Vergés, Pérez Bonfill, Burgos, Salvat, Tarragó, 
etc.), a tots els quals, fins a 200, aplegà en els quatre volums d’ Homenots del Sud. Des del diari Avui i 
altres mitjans ha escrit, en visió ecològica, sobre nuclears, aigua, pagesia i territori. És autor d’una 
trentena de llibres.  

Sílvia Gili 
Associació Sèlvans  
 
https://selvans.ong 
 

Biòloga especialitzada en organismes i sistemes i en conservació de la natura. Ha estat coordinadora 
d’Associació Hàbitat- Projecte Rius i cap de projectes de conservació de Fundació Natura. Consultora 
en temes de conservació del patrimoni natural, participació ciutadana, ecoturisme i sostenibilitat. 
Responsable d’ús públic i formació de la xarxa de boscos terapèutics Sèlvans. Màster en gestió de 
projectes de cooperació internacional i màster en participació ciutadana i desenvolupament 
sostenible. Postgrau en Valors i Significats Espirituals de la Natura. Màster en naturopatia i medicina 
alternativa, i en alimentació i nutrició. Formació en fitoteràpia, aromateràpia científica, mindfulness, 
coaching i guiatge i interpretació del patrimoni. Autora del llibre Vivint el medi i editora del llibre Bosc 
i Salut. Coordinadora del curs de guies de Boscos Terapèutics (FUDG). 

Enginyer Agrònom, Dr. en Ciències Econòmiques i Dr. en Arquitectura. Professor-tutor de la UNED. 
Professor Associat de la Universitat Internacional de Catalunya en l'àrea d'Hidràulica, Regs i Projectes. 
Conferenciant, assessor editorial, professional liberal i empresari agrari. Ha estat assessor del 
Parlament de Catalunya per a temes hidrològics (1991) i d'organització territorial (2000), President del 
Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre. És Director del Centre Associat de Tortosa-UNED, i ha 
estat director del Campus Nord-est de la UNED (Catalunya i Balears). És autor de més de 40 llibres o 
monografies en matèria d'agricultura, construcció, hidràulica, planificació territorial, climatologia, 
piscicultura, topografia, matemàtiques i economia, entre d'altres, així com de nombrosos articles i 
notes tècniques. 

Josep Mª Franquet Bernis 
Universitat a Distancia, Terres de l’Ebre 
 
 
 

http://campus-nordeste.uned.es 
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Dr. en Biologia per la Universitat de Barcelona. Investigador del Departament d'Aigües Marines i 
Continentals de l'IRTA, i exdirector del Departament d'Ecosistemes Aquàtics (2005-2017). Té 30 anys 
d'experiència investigadora en l'àmbit de l'ecologia aquàtica, costanera i humida, gestió sostenible dels 
recursos hídrics i gestió ambiental, amb més de 70 articles publicats en revistes internacionals 
revisades per experts. Es membre del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de la 
Generalitat de Catalunya i membre del Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya, així com de 
l'Aliança Global de Recerca sobre Gasos d'Efecte Hivernacle. Editor associat del  “Journal Estuaries & 
Coasts” 

Carles Ibáñez Martí (1963) 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries - IRTA 
 
 
 

http://www.irta.cat 
 

És diplomada en Magisteri , Postgrau en Gestió i Administració Local , Postgrau d'Educació Ambiental . 
Des de l'any 1985 és tècnica responsable de l'àrea d'ús públic i educació ambiental del Parc Natural del 
Delta de l'Ebre (PNDE). Fora de l'àmbit professional ha ocupat diferents responsabilitats com: De (1994-
2003) va ser Presidenta del PNDE , de (1991-2007) Regidora de l'Ajuntament de Deltebre, en aquest 
període de (1991-1995) va assumir la regidoria de Comerç, Turisme i Medi Ambient i en el període 
(2001-2005) va ser alcaldessa de Deltebre. De (1991-2003) va ser Consellera Comarcal del Baix Ebre i de 
(2000-2004) va ser membre del CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya). 

Inmaculada Juan Franch 
Parc Natural del Delta de l’Ebre  
 
 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre 

Geòleg (Universitat  Central de Barcelona,) Hidrogeòleg (Universitat Politècnica de Catalunya). Tasques 
Professionals: Consultor Mineria (1982-1987), Junta d’Aigües de Catalunya (1988-2000), Direcció 
General de Mines (1991-1992), Agència Catalana de l’Aigua (2000-actualitat). Cap de la Demarcació 
Territorial de l’Ebre. Representat de la GC en la Comissió de Govern i Comitè d’Autoritats Competents 
de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Aficions: Natura pura. 

Carlos Loaso Vierbücher  
Agència Catalana de l’Aigua. Terres de l’Ebre  
 
 

http://aca.gencat.cat 
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Eusebi Nomen (1957) 

Water Global Acces 
 
 
 

Enginyer Agrònom. Gestiona actualment un projecte d'investigació líder mundial sobre la 
dessalinització de l'aigua que obre un nou paradigma per accedir a l'aigua dolça. Va crear i dirigeix 
l'Institut d'Actius Intangibles d'ESADE, Business School (Barcelona). Ha estat delegat tècnic en els 
Comitès Permanents i Experts de l'OMPI sobre Marques i Patents durant deu anys. Autor de diversos 
llibres i articles sobre la valoració d'actius intangibles, el professor Nomen té una àmplia experiència 
en la gestió de la innovació, la valoració i la negociació d'actius intangibles. 

Dra. en Psicologia Clínica, Well Being Manager i Fundadora de IS-WELL. Es va Doctorar com a 
Psicòloga Clínica en la Universitat Complutense de Madrid (UCM, 2002-2008). De manera paral·lela va 
col·laborar amb la Fundació A.N.A.R. (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, 2000-2010), i tot seguit 
va participar en el projecte TANSNIP-PESA, en el Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars 
(CNIC, 2015-2018) promovent hàbits de vida saludables a empleats del Grup Banco Santander. Amb 
una projecció internacional, es va formar como WELL AP y WELL Mind Advisor en el International Well 
Building Institute, i arrel d’això va començar a investigar l’impacte de la natura en el benestar humà. 
Tot això l’ha dut  fundar IS-WELL, empresa destinada al disseny i implementació de plans de salut i 
benestar per a les empreses.  

Isabel Martínez Castro 
IS-WELL Wellbeing Management 
 
https://is-well.com 

Rosa Queral Casanova 
Associació de Dones Agents de Salut - ADAS  
 
 

http://www.adas.cat 

Es Dra. en Pedagogia, Lda. en Filosofia i Ciències de l’Educació, Diplomada en Infermeria, Màster en 
Antropologia de la Medicina, Especialista en Salut Pública. Professora del Departament de Pedagogia 
de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Laboralment està jubilada. Participacions en Comitès i 
Representacions: Co-Directora del curs Dones, Salut i Educació (URV), Coordinadora del programa 
Iubilo de la URV, Directora de l’Observatori d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Deltebre, 
Delegada del Consell Consultiu de Dones del Consell Comarcal del Baix Ebre, Presidenta d’Honor 
d’ADAS  (Associació de Dones Agents de Salut), Distinció Maria Antònia Ferrer i Bosch 2015. 
Reconeixement que atorga anualment la URV. Autora dels llibres: “Viure amb risc” , “Aigua a genolls. 
Les dones del Delta” i "Més enllà del silenci. Treballs i dones rellevants del Baix Ebre". 
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Manolo Tomás 
Plataforma en Defensa de l’Ebre 
 
 

www.ebre.net/bloc 

Llicenciat en Psicologia i Postgrau en Conflictologia, per la UOC. Màster en Ciutadania i Drets Humans 
per la UB. Terapeuta Gestalt. Professor de ioga. Ecofilòsof, ecopsicòleg i ecoactivista. Professor 
col·laborador de la UOC en un Màster de Resolució de Conflictes en l'assignatura de "Neurobiologia, 
sociologia i psicologia del conflicte". Va ser membre del Grup de Budisme i DDHH de la CCEB, i del grup 
intereligiós  de sostenibilitat de AUDIR, representant d'aquest grup a la trobada internacional de URI-
Environment. Practicant de la Deep Ecology (Ecologia profunda) de Joanna Macy. Co-traductor del seu 
darrer llibre "Esperanza Activa". Ha estat durant dos edicions coordinador i docent del postgrau-
màster en Formació Holística per a la Transformació Ecosocial, UdG. 
  

Daniel Turón 
Ecofilòsof. Psicòleg ecosocial  
 

http://www.masterholisticaudg.com 
https://conpaciencia.wixsite.com/danielturoncutrina 

Manolo Tomàs. Ebrenc. Activista en defensa del Riu i del Territori. Membre fundador de la 
Coordinadora Antitransvasaments i de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE). 
La PDE és una plataforma social creada a Tortosa el 2000 per a la implantació d’una nova cultura de 
l’agua contraria a la política de transvasaments. La PDE és un moviment cívic d’extraordinària 
importància en el país que ha denunciat les conseqüències que nous transvasaments suposarien per 
al Delta de l’Ebre. Dins de la PDE se agrupen diferents entitats. La PDE ha estat i seguirà sent 
determinant per a controlar las pressions de transvasaments que es produeixen cíclicament i 
que pretenen capturar les aigües en el seu origen pirenaic per a evitar conflictes territorials. 
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Si mirem amb atenció l’evolució de la humanitat veurem que aquest 
procés no ha estat mai del tot lineal. Fem camí pas a pas, i quan 
arribem a un punt incert, una mena de salt quàntic ens empenta a 
un altre estat de consciència, un nou pas en l’evolució.  
Ves per on, la física quàntica, és una gran aliada.  
 

Gràcies a totes i tots. Seguirem caminant junts cap el nou 
salt de la humanitat...  

   Pintura a l’oli  de  Ferran Arasa  (1905-1992) realitzat  l’any 1971 

La força i la llum de l’Ebre,  
velles muletes reposant junt al bosc de ribera 
en tarda d’hivern mig nuvolada,  
vent de dalt i ebrencs embogits,  
arrelats a la terra  per a no desaparèixer 
 

            M. Bestratén, amic de l’Ebre 
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Un viatge inacabat 



Empresas associades a MIESES GLOBAL compromeses  
amb l’Excel·lència, la Salud empresarial i la Sostenibilitat 
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Fins sempre! 


