3r CICLE TÈCNIC:
ENERGIA A LA INDÚSTRIA
Jornada 2:
Projectes col·laboratius a l’entorn industrial de
Granollers
4 d’Octubre de 2018
Cicle tècnic: ENERGIA A LA INDÚSTRIA
Aquesta jornada forma part del 3er Cicle Tècnic d’Energia a d’Indústria organitzat per Granollers Mercat
amb la col·laboració de l’Institut Català d’Energia i en aquest cas es compta amb la col·laboració d’altres
organismes de l’administració com son l’Agència de Residus de Catalunya o la pròpia Diputació de
Barcelona.
Aquesta tercera edició del cicle comptarà amb dues jornades convencionals així com amb un taller
d’eficiència energètica (que va inaugurar el cicle) i les visites tècniques a indústries de referència de
l’entorn de Granollers que tancaran el taller el proper més de novembre.
El cicle s’emmarca en la línia de treball de Granollers Mercat de foment de l’activitat empresarial
focalitzada en el vector energètic i en la promoció de la simbiosi industrial en els polígons industrials.

La jornada
Per tal de fomentar l’activitat empresarial i la competitivitat de les empreses en un entorn industrial com
Granollers, Granollers Mercat ha apostat per promoure les sinergies entre el teixit local. En una primera
etapa es va fomentar la creació d’associacions empresarials als polígons i ara amb aquestes associacions
s’ha iniciat un procés d’implementació de projectes comuns que són viables gràcies a la implicació de
diverses empreses.
A aquests projectes col·laboratius és la interacció entre els diferents agents (empreses, emprenedors,
associacions i administració) el que possibilita la implementació de solucions o alternatives en tot tipus
de vectors: energia, residus, mobilitat, etc. aprofitant la proximitat entre les empreses implicades
Aquesta jornada presentarà les propostes que s’han iniciat al 2018 per part de Granollers Mercat en el
marc de la gestió de residus i materials (Simbiosi industrial i GRID Granollers), la mobilitat als polígons
(BUSUP) i l’energia (Eficiència energètica i sistemes solars compartits).

3r CICLE TÈCNIC:
ENERGIA EN LA INDÚSTRIA
Projectes col·laboratius a l’entorn industrial de Granollers
Data:
15:30 a 17:30, 4 d’Octubre de 2018
Localització: Edifici UEI, Av. Europa, 21 -08401- Granollers (a 50m de Can Muntanyola)

A qui s’adreça
A les empreses i/o industries de Granollers i el seu entorn, i els seus treballadors

El Programa
15:30-15:40

Benvinguda
Josep Mayoral, Alcalde de Granollers

15:40-15:55

Economia circular: creació de valor a l'economia local
Santi Macía, Tècnic del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona
Jordi Oliver, CEO d'Inèdit + Inèdit
Què és "Granollers entra en simbiosi"

15:55-16:30

GRID Granollers: Plataforma de recursos industrials
Mònica Cañamero, Granollers Mercat

16:30-17:30

Projectes
col·laboratius

Casos pràctics d'èxit dins de “Granollers entra en Simbiosi”
Veronika Kuchinow, Símbiosy
· Projecte Pilot de Transport a demanda (Busup) com alternativa al cotxe
Rui Stoffel, Busup
· Situació actual de l’autoconsum per coberta fotovoltaica industrial
Cesar De Cara, ICAEN
· Projecte de Generació Solar Compartida als espais industrials
Marc Vives, Granollers Mercat
· Projecte de gestor energètic compartit
Laura Jarauta i Mireia Gallego, Gestores energètiques
· Projecte per a la gestió de residus dels petits productors industrials
Associació P.I. Congost i Jordi Camp

INSCRIU-T’HI!!
Assistència gratuïta prèvia inscripció i limitada.

