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El Port de Barcelona acull el 5è Fòrum Internacional 

sobre la Planificació de l’Espai Marítim 

• L’esdeveniment es va inaugurar ahir al World Trade Center de Barcelona, 

organitzat per la Comissió Europea i la Unesco. 

 

• La iniciativa, que compta amb el suport del Port de Barcelona, reuneix 

experts d’arreu del món en la planificació del tràfic marítim així com en el 

seu impacte en el medi i l’impuls de l’economia blava. 

Els principals experts internacionals en Planificació de l’Espai Marítim estan reunits aquesta setmana 

a Barcelona amb motiu del 5è Fòrum Internacional d’aquesta disciplina organitzat per la Comissió 

Europea i la UNESCO. El Port de Barcelona, que exerceix d’amfitrió de les jornades, participa en el 

congrés compartint les iniciatives impulsades en matèria de descarbonització, sostenibilitat e impuls 

de l’economia blava. 
 

El 5è Fòrum Internacional sobre la Planificació de l’Espai Marítim, que es va inaugurar ahir, reuneix al 

World Trade Center acadèmics, tècnics i representants del sector empresarial per compartir i debatre 

iniciatives i recomanacions en la gestió de l’espai marítim, amb la vista posada en garantir la 

conservació del medi marí i fer més verds els ports i el transport marítim a través de la cooperació 

internacional. El congrés també tracta altres temes no directament vinculats a l’activitat portuària 

però claus en la conservació del medi marí, com el desenvolupament de les energies renovables i 

l’hidrogen en alta mar o la gestió dels ecosistemes marins. 

 

El subdirector general del Port de Barcelona, Santiago García-Milà, ha participat en el debat inaugural 

del congrés, i la subdirectora general de Recursos Interns, Catalina Grimalt, va participar ahir en la 

primera jornada de l’esdeveniment, destacant les iniciatives impulsades pel Port de Barcelona en línia 

amb els objectius del congrés, des del projecte Nexigen d’electrificació de molls per descarbonitzar 

l’activitat portuària fins a l’impuls a iniciatives d’economia blava. 
 

L’elecció de Barcelona a l’hora de celebrar aquest congrés internacional posa en valor l’aposta del 

Port de Barcelona per impulsar l’economia blava i esdevenir un referent en la sostenibilitat de 

l’activitat marítima. 
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FOTO. El congrés es va inaugurar ahir al World Trade Center Barcelona i la cloenda serà demà. 
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