
Del 12 de setembre 
al 10 d'octubre 

Inscriu-te!

L'economia circular (EC) ja és una realitat i es fa necessari disposar de professionals que donin resposta
a la creixent necessitat per part de les empreses i les administracions d’implementar estratègies d’EC a
la pràctica.
Amb aquesta formació especialitzada de 14 hores lectives en format online i dues visites tècniques
opcionals, organitzada des de l'Escola de Formació del COAMB, mostrarem diferents eines o estratègies
que ens permeten avançar cap a l’EC, moltes de les quals són innovadores, com la simbiosi industrial, la
logística sostenible, els nous materials, el “Internet de les coses”, l’ecodisseny, l'ecoetiquetatge,
l’upcycling, etc. Totes elles aplicades a diferents sectors i mitjançant experiències reals. 

De 16:00 a 17:30 i en diferit 

Curs Online
ECONOMIA CIRCULAR
Eines i metodologies per a la implementació 
pràctica de l’economia circular al model productiu.

Titulats en ciències ambientals amb interès en especialitzar-se
en aquest camp.
Professionals amb necessitat de conèixer les estratègies per
avançar cap a l’economia circular: tècnics d'administracions,
associacions empresarials, tècnics de promoció econòmica,
patronals, clústers, etc.
Emprenedors amb intenció de desenvolupar projectes, serveis o
productes innovadors relacionats amb l’economia circular. 
Ciutadania en general amb interès en aquest àmbit.

Curs dirigit a:

Organitza:

Amb la participació de::

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=35246
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=43280
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=43280


Programa del Curs

16:00 a 16:45 h. Logística sostenible. 
Ponent: Markel Cormenzana (HOLON Design) 
16:45 a 17:30 h. Servitització i nous models de negoci. 
Ponent: Jordi Oliver (CEO a Inèdit).

16:00 a 17:30 h. Simbiosi industrial. 
Ponent: Alícia Martínez (Ambientòloga, project manager & curadora de sinergies a Símbyosi). 

16:00 a 17:15 h. Residu-recurs. 
Ponent: Victòria Ferrer (Gremi de Recuperació de Catalunya).
17:15 a 18:00 h. Nous materials i Anàlisi de Cicle de Vida. 
Ponent: Jose F. López Aguilar (Enginyer en Disseny industrial i Máster en Ecología industrial i
soci fundador de OiKo)

16:00 a 16:45 h. L’economia de les estratègies d’EC. 
Ponent: Maite Ardèvol (Líder de l’equip d’Economia Circular i Sostenibilitat, ACCIÓ - Generalitat
de Catalunya).
16:45 a 17:30 h. Prevenció de residus i consum responsable. 
Ponent: Alfred Vara (Agència de Residus de Catalunya, Generalitat de Catalunya). 

Sessió 1: dilluns 12 de setembre
16:00 a 16:30 h. Marc europeu i internacional i context local. 
Ponents: Ingrid Vives (Àrea de Desenvolupament Sostenible de la Secretaria d’Acció Climàtica,
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya)
16:30 a 17:30 h. Definició d’economia circular i possibilitats pràctiques de l’EC. 
Ponent: Josep Rosell (OÎCÓS Estrategia Ambiental). 

Sessió 2: dijous 15 de setembre

Sessió 3: dilluns 19 de setembre

Sessió 4: dijous 22 de setembre

Sessió 5: dimarts 27 de setembre

Sessió 6: dijous 29 de setembre

16:00 a 16:45 h. Ecoetiquetatge, upcycling i aplicació del concepte residu-recurs al sector
tèxtil. 
Ponent: Marta Escamilla (Responsable de l‘Area de Sostenibilitat del Departament d’Economia
Circular del LEITAT).
16:45 a 17:30 h. Ecodisseny. 
Ponent: Anna Esteve (Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural). 



16:00 a 16:45 h. Economia circular al sector primari i agroindustrial. 
Ponent: Marc Cortina (Cluster de la Bioenergia).
16:45 a 17:30 h. Estratègies d’EC al llarg de tota la cadena alimentària. 
Ponent: Míriam González (Agència de Residus de Catalunya - Generalitat de Catalunya). 

16:00 a 16:45 h. Digitalització, Internet de les coses i Intel·ligència Artificial.. 
Ponent: Xavier Domingo (Director Intel·ligència Artificial Aplicada a EURECAT - Centre
tecnològic de Catalunya). 
16:45 a 17:30 h. L'ecosistema d'economies transformadores de Catalunya. 
Ponent: Ruben Suriñach (Xarxa d'Economia Solidària). 

16:00 a 16:45 h. Anàlisi de fluxos materials a Catalunya i Espanya i consideracions per
avançar cap a una economia circular. 
Ponent: Sergio Sastre (Doctor en Ciències Ambientals, ENT). 
16:45 a 17:30 h. Perspectives de l'Economia Circular.  
Ponent: Adriana Sanz (Senior Project Manager en Circular Business, Cities & Regions en
Inèdit). 

Visites tècniques recomanades

Inscriu-te!

Format "Aula Virtual"

Sessió 7: dilluns 3 d'octubre

Sessió 8: dijous 6 d'octubre

Sessió 9: dilluns 10 d'octubre

Preus:
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) en atur o precol·legiats
Membres del COAMB (col·legiats o adherits) 
Entitats col·laboradores.
Altres

110 €
170 €
200 €
250 €

Per a més informació contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 633470649.

 Formació bonificable per a empreses

30 de setembre.  Millor que nou! Activitat gratuïta (Barcelona). Més informació
         
7 d'octubre. Maresme circular (Mataró). Més informació

Cada inscrit rebrà un accés específic a l'espai del curs, des del que podrà accedir a la
documentació i a les sessions per videoconferència del curs. A les sessions online podràs assistir
en directe a la presentació del ponent i comunicar-te amb el docent en temps real. Si no pots
connectar-te en directe, o si vols repassar els continguts, pots visualitzar posteriorment el vídeo
de la sessió. Els continguts estaran disponibles a la plataforma de formació fins l’11 de novembre.

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=35246
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=43280
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=43280
https://www.coamb.cat/curs/millor-que-nou-visita-tecnica/
https://www.coamb.cat/curs/maresme-circular-visita-tecnica/

