4art CICLE TÈCNIC:
ENERGIA A LA INDÚSTRIA
Jornada 3:

Granollers entra en simbiosi. Avaluem els recursos materials
26 de Setembre de 2019
Cicle tècnic: ENERGIA A LA INDÚSTRIA
El 4art Cicle Tècnic d’Energia a d’Indústria organitzada per Granollers Mercat amb la col·laboració de
l’Institut Català d’Energia i del Cluster d’Energia Eficient de Catalunya arriba a la meitat del seu programa
anual.
Aquesta quarta edició ha programat fins ara dues jornades convencionals, on s’han tractat temes de
manteniment Industrial i de qualitat de subministrament energètic. A més es preveu, durant el darrer
semestre de l’any, la realització d’una quarta jornada sobre sistemes de generació de calor industrial i una
visita tècnica a una indústria de referència de l’entorn de Granollers.
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
Com a les anteriors edicions, s’ha programat en el marc del cicle, una jornada específica de simbiosi
industrial.
La jornada, titulada «Granollers entra en simbiosi: Avaluem els recursos materials» es proposa per tal de
fer una valoració del desenvolupament dels diferents projectes en aquest àmbit de treball així com el
futur desenvolupament de nous projectes: GRID Granollers, Gestor energètic compartit, Xarxa d’aigua
regenerada a Granollers o la deixalleria industrial del polígon Jordi Camp.
Durant la jornada també es presentaran altres possibles línies de treball a nivell industrial, com el càlcul
de l’empremta hídrica i de carboni de les empreses, el futur dels residus industrials i seva gestió o la
creació de comunitats energètiques en polígons industrials.
A més, es presentarà el cas d’èxit d’una empresa de l’entorn de Granollers que ha aplicat criteris
d’economia circular a la seva activitat.
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4art CICLE TÈCNIC:
ENERGIA A LA INDÚSTRIA
Granollers entra en simbiosi. Avaluem els recursos materials
El Programa
9:00 - 9:10
Taula 1
9:10 - 9:40

Taula 2
9:40 - 10:00
10:00 - 10:20
10:20 - 11:00
11:00 – 11:30

Benvinguda
Granollers Mercat
Economia circular. Casos pràctics
Modera: Maite Ardèvol. Coordinadora Economia Circular i Sostenibilitat,ACCIÓ.
CEPEX
Rosa Maria Rafecas.
BREINCO
Gemma Pagès.
Conceptes i propostes en el camp de l’economia circular
Modera: Marc Vives
Com i per què fer el càlcul d’empremta de carboni?
Carles M. Gasol (INEDIT)
Com i per què fer el càlcul d’empremta hídrica?
María José Amores Barrero, PhD Project Manager. (CETAQUA)
Comunitats energètiques
Ponent pendent de confirmar
Residus industrials: cap a on anem?
Victoria Ferrer, Gremi de recuperació de Catalunya

11:30 – 12:00

PAUSA – CAFÈ

Taula 3

Granollers entra en simbiosi. Projectes en curs.
Modera: Mònica Cañamero
Marc d’ajuts de les administracions per fomentar l’economia circular.
Ponent: Mònica Cañamero. Granollers Mercat
Aigua regenerada a Granollers.
Ponent: Xavier Romero. Ajuntament Granollers.
Gestor energètic compartit.
Ponent: Marc Vives. Granollers Mercat
Deixalleria industrial a Jordi Camp.
Ponent: Marcela Veliz. Associació d’empreses i propietaris dels Polígons industrials
Congost i Jordi Camp
Casos destacats de «Granollers entra en Simbiosi.
Ponent: Verònica Kuchinov. CEO Simbiosy
GRID Granollers. Els esmorzars del GRID.
Ponent: David Mayorgas.
Inscriu-t’hi!!!

12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 – 12:45
12:45 – 13:00
13:00 – 13:15
13:15 - 13:30

Organitza:

Col·laboren:

Amb el suport de:

