
Networking
Cafès
Circulars

28/6

2022

La reutilització en el marc
dels sistemes de gestió
ambiental

10.00 - 13.30 h
Activitat
presencial



Organitzen:

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Ma. José Sarrias

Maria Passalacqua, Club EMAS

Exemples de reutilització i interacció

amb altres parts interessades
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Rosaura Serentill - CEO Fundació Banc de

Recursos, Samuel Poirot - Director del Dep. de

construcció a TETRIS-Barcelona, Laura Dueñas - Rble.

de Sensibilització de la Fundació Viver de Bell-lloc

Mireia Roura - UPC / E-Reuse,  Barcelonactiva, Rocío

Rodríguez Soengas, Tècnica coordinadora del

programa Dispositius de Treball als Barris, Ajuntament

de Barcelona, Ricardo Bárcenas, Professor de

Tecnologia a l'Institut de Can Llobet

Adrià Andújar Departament de medi ambient i projectes

de Solidança Treball E.I. S.L., Ada Capacete Gallargo -

Marketing & Tourism Coordinator en The Style Outlets,

Núria Nubiola Orriols CEO i impulsora de Back to Eco

Ilda Lorenzo Cerqueira, Rble. Taller de Fundació

Engrunes

4
Casos pràctics de reutilització

Reutilització i Economia Circular

Interacció amb el conjunt de ponents5

Pausa cafè

i networking

Gran Via de les Corts

Catalanes, 612

08007 Barcelona

Metro L1, L2

(Universitat)

L2, L3, L4

(Passeig de Gràcia)

Parada Bicing

Els centres de reutilització juguen un paper important per tal de que l’economia circular

esdevingui una realitat. Tant empreses com centres de reutilització poden ser partners en

iniciatives conjuntes que puguin portar a un “win-win” per a totes les parts, però encara hi ha

molt desconeixement de què és un centre de reutilització, com funciona, quines necessitats té i

quin valor ambiental i social aporta amb la seva activitat. Per altra banda, les empreses poden

potenciar la seva gestió ambiental gràcies amb la interacció amb altres parts interessades.

Si ets una empresa i vols ser més circular, explora noves vies de col·laboració amb projecció

social.

Inscripcions

aqui!
Data límit

24 de juny

L’acte forma part del Re-Plà, Pla d’Acció per a la Competitivitat dels Centres de
Reutilització a Catalunya del projecte europeu Interreg Subtract.
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