Projecte pilot de Simbiosi Industrial a Catalunya
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T'hi sumes? El pròxim 9 de juny tindrà lloc la

segona sessió de treball de simbiosi
• En la segona sessió de treball s'aprofundirà en les
oportunitats de sinergies revaloritzadores de negoci
referents a: plàstics, calor, cogestió de residus orgànics,
valorització de residus metàl·lics i fibra de vidre...
La teva empresa ja se n'aprofita ? Informa-te'n ! ! !

L'11ª Jornada de Gestió de Residus com a
Subproducte tindrà lloc el dia 2 de juny
En aquesta Jornada, que organitza l'Agència de
Residus de Catalunya (ARC) al Parc Tecnològic de
Barcelona Activa, es presentarà el projecte pilot a
Catalunya: ''Manresa en simbiosi''.
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Serà també una jornada per a l'intercanvi entre
empreses donadores i receptores de residus, amb un
''espai subproductes lab'' on les empreses exposaran
mostres dels residus a gestionar com a subproductes.
Per a més informació i inscripcions mireu al web:

L'equip de ''Símbiosy'' realitza càpsules
formatives a la UPC de Manresa
Verònica Kuchinow, de Símbiosy, realitza durant el mes de
maig càpsules formatives als estudiants de Tecnologies
Ambientals i Sostenibilitat del Grau d'Enginyeria Industrial
i als del màster d'Enginyeria de Recursos Naturals de la
Universitat Politècnica de Catalunya, a Manresa.
En aquestes sessions s'introdueix als alumnes en els
conceptes de l'economia circular, que canviaran el model
productiu actual. També s'informa de com s'està
desenvolupant el projecte ''Manresa en simbiosi'', que està
aplicant la simbiosi industrial empresarial global al Pla del
Bages. Un projecte que és pioner a Catalunya.

Els propis empresaris expliquen en un
vídeo el nou projecte de simbiosi industrial
de Sabadell i Barberà del Vallès
Es tracta d'un projecte a nivell d'empreses singulars dels PAEs de
Sabadell i Barberà del Vallès, similar al de Manresa, i en el que
també hi participen tècnics de ''Simbiosy''.
En el video s'explica de forma molt entenedora, de la mà dels
propis empresaris involucrats, el concepte de simbiosi industrial
com a estratègia de cooperació empresarial per tal de revaloritzar
els recursos sobrants.
Un vídeo molt interessant que podeu visionar en aquest enllaç:
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T'interessa participar en aquestes sinergies?
T'interessa unir-te a aquest projecte innovador?
T'interessa descobrir altres sinergies possibles?

Posa't en contacte amb nosaltres

biosy

