
 

PROJECTE SIMBIOSI INDUSTRIAL AL BAGES 2018 
 

Càpsules formatives en Economia Circular 
 

         
Lloc: Consell Comarcal del Bages  

Muralla de Sant Domènec, 24 08241 Manresa  

Dates: 16-11-2018 i 23-11-2018 
Horari: de 9.00 a 11.00 hores 

  
Una de les iniciatives que contempla el Pla Industrial del Bages és el foment de l’economia circular a la Indústria. 
És per això que el Consell Comarcal del Bages organitza un cicle de càpsules formatives en economia circular 
dirigides al personal tècnic dels municipis de la comarca, de les quals es programen les dues primeres durant el 
mes de novembre. Aquesta formació té com a objectiu dotar als tècnics/ques de coneixements i eines que 
permetin aprofitar els conceptes d’economia circular per incrementar la competitivitat de les empreses del teixit del 
seu àmbit territorial, a través de la innovació, les millors pràctiques disponibles i el desenvolupament de nous 
models de negoci.  
 

PROGRAMA: 
 

Amb el suport de: 

 

16-11-2018 - de 9.00h a 11.00h 
 

CÀPSULA 1 
Economia Circular en empreses 

 

1. Introducció al curs i presentació dels participants 

2. Reflexió prèvia amb els tècnics 

3. Conceptes i metodologia 
 Principis i conceptes de l'economia circular 

 Oportunitats de negoci i competitivitat de l'economia 
circular: 

 Reducció de materials 
 Reciclatge 
 Reparació/manteniment 
 Reutilització/redistribució 
 Re-manufactura/restauració 
 Servei versus producte 

 Metodologies i eines de l’economia circular 

4. Com posar en marxa i impulsar l'economia circular 
al teixit empresarial? 

A càrrec de l’equip de Simbiosy:  

• Josep Rosell, Tècnic de l'Oficina Sinèrgies Bufalvent de l’Associació d'Empresaris del Polígon Industrial 
Bufalvent. Especialista en eficiència energètica i costos ambientals 

• Verònica Kuchinow, especialista en simbiosis industrial i en eficiència en l'ús de recursos com eina cap a una 
economia circular  

• Anna Lluís, especialista en sinergies de energia-residus-aigua per solucions sostenibles i intel·ligents 

 

23-11-2018 - de 9.00h a 11.00h 
 

CÀPSULA 2 
Simbiosi Industrial 

 

1. Conceptes i metodologia  
 Què és la simbiosi industrial? Quina relació te amb 

l’economia circular? 

 Exemples: projectes nacionals i internacionals 

 Com s'implementa al territori? 
 

2. Treball pràctic amb els assistents  
 Testejar i experimentar de forma conjunta per trobar 

possibilitats de sinergies empresarials 

Amb la col·laboració de:  

Organitzat per: 


