
Economia circular al món local Jornada de treball per a ens locals

La Borsa de Subproductes i 
matèries primeres de Catalunya i 
la connexió amb el territori a 
través de l’instrument 
Porta a residuRecurs

Dijous, 11 de març. De 10 a 12h

Sessió virtual amb inscripció prèvia

Organitzen: 



Inscripcions: xarxasost@diba.cat

Presentació pràctica de la implementació en 4 territoris de
l’instrument “Porta a residuRecurs” per la connexió a la base
de dades d’anuncis d’ofertes i demandes de subproductes,
residus, recursos i excedents industrials, de la Borsa de
Subproductes de Catalunya.

Qüestions a les que s’intentarà donar resposta...

Com podem ajudar a les empreses del nostre territori a ser
sostenibles i circulars?

Quines eines i metodologies hi ha a dia d’avui que em puguin
ajudar?

Com puc disposar d’una “borsa de Subproductes industrials”
als meus polígons d’activitat econòmica?

Quins recursos necessito per poder desenvolupar un projecte
de Simbiosi Industrial?

Organitzen: 

Jornada: Porta a residuRecurs

Les ciutats, pobles, i ens locals supramunicipals juguen un
paper important per promoure l’economia circular, per tal
d’assolir sistemes de producció i consum més eficients i
resilients que preservin els recursos dins un cicle continu i
n’optimitzin el valor.

La simbiosi industrial és un dels àmbits de l’economia
circular on els ens locals poden actuar amb diferents rols:
impulsors, facilitadors, capacitadors i reguladors.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la
Diputació de Barcelona seguim apostant per la promoció de
l’economia circular i per fer-ho cal la promoure la
col·laboració pública-privada.

Per aquest motiu acollim la proposta del Consell General de
Cambres de Catalunya i presentem als ens locals i forma
conjunta el projecte: Porta a residuRecurs, que també
compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya.



10:50h Incorporació de l’instrument “Porta a RR” i
connexió a la Borsa de Subproductes de Catalunya en un
territori, a través d’una entitat supramunicipal. Cas Vallès
Circular. Teresa Zamora i Xavier Martinez. Consell Comarcal
del Vallès Occidental

11:05h Instrument “Porta a residuRecurs” com a eina
facilitadora del projecte Industria Circular del Bages.
Montse Ambròs. Associació Bufalvent. Ajuntament de
Manresa i Consell Comarcal del Bages

Aliances amb el sector privat

11:20h Foment de l'instrument “Porta a ResiduRecurs" a
la xarxa de la UPIC. Sònia Bartrés. Unió de Polígons
Industrials de Catalunya (UPIC)

11:30h Debat i preguntes

Organitzen: 

Jornada: Porta a residuRecurs

Programa
Dijous 11 de març de 10 a 12h

10:00 h    Benvinguda

10:10h Presentació de la Borsa de Subproductes de
Catalunya i instrument “Porta a residuRecurs”. Montse
Monedero. Consell General de Cambres de Catalunya.

4 casos pràctics d’implementació al territori

10:20h Aplicació al projecte Penedès Circular. Anna Lluís.
Simbiosy.

10:35h Ús de l’instrument “Porta a residuRecurs” com a
complement a un Mercat de Recursos industrials existent.
El cas de Grid Granollers. Mònica Cañamero i Marc Vives.
Ajuntament de Granollers.
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