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JAM SESSION 
OPORTUNITATS EN ECONOMIA CIRCULAR I SIMBIOSI INDUSTRIAL 

 

 
 

QUÈ VOLEM?  

 Fer  veure els guanys econòmics o oportunitats de negocis que hi ha en maneres diferents de tractar 
els residus/recursos, en aquest cas el recurs "plàstics".   

 Treballar els conceptes d'economia circular i de simbiosi industrial. 
 Crear  grups d’empreses interessades en explorar sinergies per augmentar el valor de residus plàstics. 

 
QUÈ US EN DUREU? 

 La identificació dels vostres propis recursos disponibles  

 La definició de sinergies concretes i models de negoci viables 

 El coneixement de potencials recuperadors o proveïdors tecnològics 
 

PROGRAMA 
 
 

 

 

 

 

 

ADREÇAT A:  Gerents o responsables d’empreses industrials i serveis relacionats que tinguin una visió 

general dels processos de l'empresa, caps de compres, medi ambient o caps de producció   

                                                                                                                             

 

16:00  Benvinguda. Introducció a 
l’economia circular i la simbiosi industrial                     

16:40  Treball grups: mètode RESOLVE  

17:00  Posada en comú. Passes a seguir 

18:00  Cloenda  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFl5kcjSeFKAsAeH5qBSvGPLSQo2Hc0fGq3mkaNdFo3jp7Iw/viewform?c=0&w=1
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QUI FAREM ?       

Introduirem els conceptes d'economia circular aplicats al teixit productiu tot enfocant-nos en possibilitats 
de sinergies per la gestió dels plàstics tant com matèria primera com a residu, per què: 

 Són moltes les empreses que en generen residus plàstics, molts de bona qualitat, però en petites 
quantitats que no permeten/justifiquen un reciclatge individual... 
 

 Hi ha molts productes plàstics (envasos principalment) que podrien tornar a ser utilitzats moltes 
vegades si hi hagués muntat un sistema que ho possibilités... 
 

 Hi ha productes que podrien fabricar-se amb plàstic reciclat si aquest tingués les garanties 
adequades; hi ha recuperadors que podrien subministrar material reciclat amb garanties adequades si 
trobessin el mercat suficient per afrontar les inversions necessàries per fer-ho... 
 

 Hi ha empreses que podrien/voldrien recuperar els seus productes una vegada fets servir pels seus 
clients per recuperar els materials per fabricar productes nous  
 

 

 

Explorarem les diverses solucions que apareguin, identificarem de noves i buscarem solucions viables en base a la 
col·laboració entre empreses: sinergies. 

Crearem m un espai tècnic i creatiu per compartir entre tots les necessitats, problemes, idees, disponibilitats de les 
empreses participants i poder treballar en equip per aprofitar les oportunitats que en sorgeixin en trobar la solució 

 
QUI HO FARÀ ?       

Les mateixes empreses participants guiades pels tècnics de SÍMBIOSY, especialistes en dinamitzar trobades tècniques 

amb industries, enginyers amb amplis coneixement en reciclatge i gestió de residus, aigua i energia així com en 
gestió empresarial i models de negoci i amb capacitats transversals, empàtiques i engrescadores... 
 

                                                    Us esperem!!! 

T’has trobat en aquestes situacions:

 Saps que es poden fer coses, però no saps 
exactament quines...
 Saps el que es pot fer, però nos saps amb 

qui fer-ho....
 Saps el que es pot fer i amb qui, però no 
tens temps ni recursos per fer-ho...

Els projectes de Simbiosi industrial 
ajuden a trobar solucions: 
solucions:
 Identifiquen oportunitats de millora i sinergia
 Faciliten la col·laboració entre empreses 
tradicionalment separades

 Ajuden a implementar sinergies: fan que les 
coses passin


