Solucions i oportunitats en la gesti els envasos in ustrials

SESSIÓ AMB
EMPRESES

ENVASOS
INDUSTRIALS

2 Abril 2019 · 15:30-18:00h
Granollers

CONTEXT
Als polígons industrials es generen cada any milers e tones e resi us en forma d'envasos industrials. Molts
d'ells perden el seu valor com a envàs després d'un sol ús: com retenim el valor dels envasos a través del isseny, la reutlitzacii i el reciclatge?, què s'està fent?, què cal fer?, què es necessita perquè es faci?

PROGRAMA
15:30 Benvingu a
15:35 Estat actual e la recuperacii 'envasos in ustrials, problemàtca, i oportunitats.
SÍMBIOSY
15:50 SOLUCIONS INNOVADORES PER A LA VALORITZACIÓ D'ENVASOS INDUSTRIALS
REENVAS · Jose Antonio Sánchez, Director Tècnic
BIDONS EGARA · Joaquín López, Director General
SERVIDRUM IBÉRICA · Antoni Domènech, Cap de Planta
ACTECO · Ángel Martnez, Director Dept. Reciclat
Ronda de preguntes i respostes
16:45 A TRAVÉS DE LA CADENA:
Treball guiat de refeeió i intercanvi amb els agents de la cadena de valor per defnir la problemàtca i
les possibles solucions per millorar la valorització d'envasos industrials, orientades a l’usuari industrial.
17:45 CLOENDA
Networking i cerveseta

ADREÇAT A:

Gerents o responsables d’empreses industrials i serveis relacionats que tnguin una visió
general dels processos de l'empresa, caps de compres, medi ambient o caps de producció.

LOCALITZACIÓ:

Cal inscripcii prèvia

Avinguda Europa, 21
Polígon Palou Nord, Granollers
(seu de la UEI)

Can Muntanyola
Centre e Serveis a les Empreses
Carrer Camí del Mig, 22
P.I. Palou Nord. Granollers

INSCRIPCIÓ
A càrrec e:

Organitza:

Col·labora:

QUÈ FAREM?
Comptarem amb l’assistència de tot els agents de la ca ena e valor (fabricants d'envasos industrials,
empreses generadores de residus d'envasos, recuperadors, centres tecnològics i gremis rellevants) per a
intercanviar pràctiues i:





Visualitzar alternatves per incorporar criteris d’economia circular
Contribuir a millorar el compte e resultats i l’impacte ambiental de les industries
Identfcar les barreres per recuperar/valoritzar envasos industrials i eeplorar possibles solucions
Aprendre sobre el cicle e vi a dels envasos industrials: disseny, fabricació, ús i vida útl dels envasos
industrials

QUI HO FARÀ?
SÍMBIOSY: consultora especialista en el disseny i la implementació d'estratègies de simbiosi industrial.
REENVAS: empresa localitzada a Granollers amb més de 30 anys d'eeperiència en el sector de la recuperació
d'envasos industrials plàstcs, metàl·lics i IBC.
BIDONS EGARA: Gestors d’envasos metàl·lics, plàstcs i contenidors. Tractament i reacondicionament per a la
reutlització.
SERVIDRUM IBÉRICA: empresa especialista en la recollida i reacondicionament d'envasos industrials a través
d'un sistema propi de gestó, el SCHÜTZ TIQUET SERVICE.
ACTECO: consultora mediambiental i gestor de residus implicat en el desenvolupament de noves tecnologies
per a la millora de la valorització d'envasos industrials a través de projectes I+D.

Us esperem!!!
Can Muntanyola
Centre e Serveis a les Empreses
Carrer Camí del Mig, 22
P.I. Palou Nord. Granollers

A càrrec e:

Organitza:

Col·labora:

