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ESMORZAR B+S 
Desmaterialització i cultura 

de reutilització 
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VII Setmana Europea de la Prevenció de Residus 
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DESMATERIALITZACIÓ 
 

 "Eliminació de la societat de l'usar i llençar"  
 

L’ús de menys materials es tradueix directament en una 

menor producció de residus i en una major eficiència en l’ús 

dels recursos, es tracta de canviar de l’economia de la 

propietat a l’economia de l’accés o l’ús. 

 

Objectiu 5.1 del Compromís Ciutadà per la sostenibilitat 
 

Desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos i la 

generació de residus. Desmaterialitzar el consum pensant en clau d’usuari en 

lloc de propietari. Allargar la vida útil dels productes (manteniment, recuperació, 

reparació i reutilització) i compartir serveis i productes.  
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09.30 h  Benvinguda. 
 

              Robert Chico, Tècnic de Neteja i gestió de residus, Ecologia Urbana, 

              Ajuntament Barcelona 

  

09.40 h  Intervencions: 

              Adrià Garcia i Mateu, Dissenyador de serveis, Holon 

              Rut Domínguez, Cap de gestió de Punts Verds de Zona, SIRESA 

              Enric Falcó, Responsable de serveis, Formació i treball 

              Guillermo Rojo, Coordinador suport tècnic i Joseph Amba, soci, Alencop 

              Raquel Núñez Sánchez, Gestora, Reutilitza.cat   

   

10.40 h Debat. 

11.20 h  Cloenda de la sessió. 

  

PROGRAMA 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es
http://www.holon.cat/
http://www.tersa.cat/es/siresa_3081
http://www.formacioitreball.org/es/
http://alencop.coop/
https://www.reutilitza.cat/
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HOLON 
Adrià Garcia i Mateu 

INNOVACIÓ EN SERVEIS:  

ESTRATÈGIES DE DESMATERIALITZACIÓ PER L’INDÚSTRIA 

 

La servitització, estratègia d’integrar els serveis en el model de 

negoci de les empreses fabricants de producte, té el potencial de 

reduir considerablement, més enllà de l’optimització, l’ús de 

materials.  
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SIRESA 
Rut Dominguez Prat 

PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ ALS PUNTS VERDS 

DE BARCELONA 

 

Selecció, classificació i recuperació de material susceptible de 

ser reutilitzat per part de les empreses d’inserció dels Punts 

Verds de Zona.  
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FORMACIÓ I TREBALL 
Enric Falcó 

COM CONVERTIR EL RESIDU EN UNA OPORTUNITAT 

 

El procés de recuperació i reutilització del residu ens permet 

generar llocs de treball per a col·lectius vulnerables alhora que 

aconseguim desenvolupar el programa d'entrega social i reduir 

els residus. 
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ALENCOP 
Guillermo Rojo I Joseph Amba 

RECOLLIDA DE FERRALLA A DOMICILI 

 

La cooperativa Alencop ofereix un servei gratuït de recollida a 

domicili de tota mena de ferralla i una tasca de sensibilització i 

informació a la ciutadania sobre criteris de recollida selectiva. 
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REUTILITZA.CAT 
Raquel Núñez Sánchez 

PROJECTE REUTILITZA.CAT 

 

Plataforma social i solidària amb l'objectiu de facilitar un 

aprofitament de dispositius digitals per part d’entitats d’interès 

social i dels sectors de població més exclosos. Els donants són 

empreses, administració pública i particulars que donen 

directament en mà els seus dispositius digitals als receptors.  
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MOLTES GRÀCIES PER LA 

VOSTRA  ASSISTÈNCIA! 
 

 

 

Us agrairem que ompliu l’enquesta de valoració.  

Les vostres aportacions i comentaris ens permeten millorar 

i evolucionar. 
 
 


