
CICLE DE TALLERS 
D‘ECONOMIA CIRCULAR 
ADREÇATS A LES EMPRESES
Del 30 de gener al 17 d’abril



En el marc del Projecte Ecoindústria promogut pels ajuntaments de Viladecans, Gavà, El Prat de Llobregat i Sant Boi de 
Llobregat, projecte que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, hem 
programat un cicle de “Tallers de capacitació en matèria d’economia circular adreçats a les empreses”. L’objectiu és 
aprofundir en diferents conceptes des d’una vessant teoricopràctica en tallers d’una durada màxima de 5 hores programats 
de gener a abril i que s’oferiran en els quatre municipis.

Tots els tallers els impartiran formadors especialistes de cada matèria de l’Institut Cerdà, fundació privada amb reconeguda 
experiència en la implementació de mesures circulars que es dedica a assessorar i acompanyar els agents i organitzacions 
públiques i privades en la presa de decisions estratègiques.

Per a inscripcions i/o més informació podeu contactar amb:

• Emma Obiols i Mas 
Unitat d’Atenció a l’Empresa i l’Emprenedoria  
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

! 93 635 12 46

%  eobiols@santboi.cat.

Taller 1.
Simbiosi industrial i l’energia com a 
recurs des d’una perspectiva local

Dia i hora: 30 de gener, de 9 a 14 hores. 
Lloc: Centre de Serveis. Carretera de la Santa Creu de 
Calafell, 33, de Sant Boi de Llobregat.

Temàtica:
- La dualitat residu/recurs.
- Simbiosi industrial.

• La dualitat residu/emissió-recurs.
• Introducció a la simbiosi industrial.
• La simbiosi industrial en nous polígons d’activitat econòmica.
• La simbiosi industrial en teixits ja existents.
• Eines per l’impuls de la simbiosi industrial.
• Subvencions per començar a treballar.

- L’energia en els sectors industrials.
• Introducció, importància i afectació sobre els costos.
• Alternatives en matèria d’eficiència energètica, 

inversions necessàries i períodes de retorn
• Alternatives en matèria d’energies renovables: 

potencial, inversions necessàries i períodes de retorn.

Taller 3.
Reutilització, remanufacturació 
i servitització

Dia i hora: 26 de març, de 9 a 14 hores. 
Lloc: CES (Centre de Serveis a l’Empresa). Carrer del 
Progrés, 27, de Gavà.

Temàtica:
- Reutilització:

• Introducció al concepte.
• Models de negoci basats en la reutilització.
• Exemples.

- Remanufactura:
• Introducció al concepte.
• Models de negoci basats en la remanufactura.
• Exemples.

- Servitització:
• Introducció al concepte.
• Models de negoci basats en la servitització.
• Exemples.

Taller 4.
Malbaratament alimentari  
i economia circular

Dia i hora: 17 d’abril, de 9 a 14 hores. 
Lloc: Centre de Promoció Econòmica. Carrer de les 
Moreres,  48, del Prat de Llobregat.

Temàtica:
• Els nutrients i el cicle biològic, principals elements i valors.
• Les pèrdues i el malbaratament alimentari.
• Exemples d’iniciatives contra el malbaratament i pèrdues.
• Els nutrients com a recurs: dualitat residu/recurs.
• Exemples d’utilització dels residus orgànics com a recurs.

Taller 2.
Innovació i disseny per a productes 
ecoinnovadors

Dia i hora: 20 de febrer, de 9 a 14 hores .
Lloc: Espai VIE (Viladecans Innovació Empresarial),  
edifici Cúbic. Passeig de la Marina, 31, de Viladecans.

Temàtica:
• Introducció a l’economia circular.
• Ecodisseny i economia circular: avantatges econòmics i 

ambientals.
• Ecodisseny simplificat.
• Eines per a l’ecodisseny.
• Casos pràctics d’ecodisseny.

   


