CICLE TÈCNIC:
ENERGIA A LA INDÚSTRIA
Sessió 4:

Gestió, reutilització i revalorització de residus industrials.
Introducció a la simbiosi industrial.
29 de novembre de 2016
Cicle tècnic: ENERGIA A LA INDÚSTRIA
El Cicle Tècnic d’Energia a d’Indústria està organitzat per Granollers Mercat en col·laboració amb el
Clúster d’Eficiència Energètica i l’Institut Català d’Energia. Es durà a terme durant el 2016 i abordarà
aspectes vinculats amb l’ús de l’energia a les empreses.
Les jornades oferiran visió especialitzada i casos reals d’empreses, preferentment de Granollers, que
hagin implementat alguna de les solucions en matèria d’energia i residus.
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
La Unió Europea detalla, en els diferents plans estratègics de desenvolupament de cara al 2020-2030,
ambiciosos objectius en matèria d’energia però també en matèria de residus, així com en el foment de
l’ecodisseny i la simbiosi industrial. Aquests objectius estan recolzats per un paquet de mesures
aprovades a finals de 2015 que es preveu traduir en directives en aquests àmbits. Inclouen finançament a
través del projectes H2020 i dels fons estructurals, revisió, modificació i/o definició de reglament i
normatives referents a residus, subproductes i/o matèries primeres secundaries, desenvolupament de
plans de treball sobre disseny ecològic, els plàstics, l’ús i reutilització de l’aigua, etc.
La jornada pretén definir els conceptes relacionats amb la simbiosi industrial, presentar les polítiques
actuals en aquesta matèria, incloent les ajudes al desenvolupament de projectes d’aquest tipus.
Presentarà iniciatives existents vinculades a la gestió de residus industrials així com d’altres enfocades a la
simbiosi en un sentit més ampli. Per últim, es presentarà les línies que Granollers Mercat pretén
desenvolupar durant el 2017 per tal de promoure aquesta simbiosi entre els industrials del territori.

A qui s’adreça
Personal d’empreses amb els següents perfils: gerents d’empresa, responsables de planta, gestors de
residus, gestors de compra, etc. També va dirigida a Enginyeries i especialistes del sector
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El Programa
9:00 – 9:15

Taula 1:
9:15 - 9:45

9:45 – 10:15

Taula 2:
10:15 - 10:45
10:45 - 11:15

Benvinguda
Carles Ayats. President Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental.
Jordi Táboas. Director de Granollers Mercat.
Simbiosi industrial: que és i com es vol fomentar.
Modera: Carlos Rodríguez. Director de la UPIC
Conceptes bàsics: simbiosi industrial, economia circular i ecologia industrial.
Josep Maria Planas, subdirector general d'informació i foment de la sostenibilitat del
Departament de Territori i Sostenibilitatde la Generalitat de Catalunya
Polítiques de gestió de residus i foment de la simbiosi industrial: estat de la qüestió i
tendències.
Yolanda Morcillo. Departament de prevenció de l’Agencia de Residus de Catalunya
Residus industrials, gestió de residus i subproductes.
Sistema mancomunat de gestió de residus dels industrials al Consorci Zona Franca
Beatriz Tena. Adjunta direcció d’urbanisme del Consorci de la zona Franca
Borsa de Subproductes de Catalunya
Lorena Jurado. Responsable de la Borsa de subproductes, Consell general de Cambres

PAUSA CAFÈ
Taula 3:
11:45 – 12:15
12:15 – 12:45
Taula 4:
12:45 - 13:00

Casos d'èxit. Modera: Carles Rivera – Coordinador Gerent del Pacte Industrial de la
Regió Metropolitana de Barcelona
La importància de la proximitat en la simbiosi industrial.
Verónica Kuchinow. Directora de Símbiosy
Revalorització energètica de residus: residus per generar calor
Vanessa Abad. Cap de tractament del Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental.
Granollers.
Simbiosi industrial als polígons industrials de Granollers: Idees i perspectives. Detecció de
casos de simbiosi a Granollers.
Mònica Cañamero. Tècnica d’empresa i emprenedoria de Granollers Mercat.

INSCRIU-T'HI !

.

