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VIDEO: jornada de presentació de Porta a residuRecurs
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La Borsa de Subproductes i matèries primeres de Catalunya i la connexió amb el territori a través de
l’instrument Porta a residuRecurs [2]
Economia circular al món local. Jornada de treball per a ens locals
Sessió realitzada el dijous, 11 de març del 2021.
Organitzada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, el Consell General de Cambres de Catalunya i
la Diputació de Barcelona
Continguts:
00:00 [3]? Benvinguda. Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
2:55 [4]? Presentació de la Borsa de Subproductes de Catalunya i instrument “Porta a residuRecurs”.
Montse Monedero. Consell General de Cambres de Catalunya.

4 casos pràctics d’implementació al territori
25:36 [5]? Ús de l’instrument “Porta a residuRecurs” com a complement a un Mercat de Recursos
industrials existent. El cas de Grid Granollers. Mònica Cañamero i Marc Vives. Ajuntament de Granollers.
47:16 [6]? Aplicació al projecte Penedès Circular. Núria Morral. Ajuntament de Vilafranca del Penedès
1:04:20 [7]? Aplicació al projecte Penedès Circular. Anna Lluís. Simbiosy.
1:16:30 [8]? Incorporació de l’instrument “Porta a RR” i connexió a la Borsa de Subproductes de Catalunya
en un territori, a través d’una entitat supramunicipal. Cas Vallès Circular. Teresa Zamora i Xavier Martinez.
Consell Comarcal del Vallès Occidental
1:40:57 [9]? Instrument “Porta a residuRecurs” com a eina facilitadora del projecte Industria Circular del
Bages. Montse Ambròs. Associació Bufalvent. Ajuntament de Manresa i Consell Comarcal del Bages
Aliances amb el sector privat
1:55:55 [10]? Foment de l'instrument “Porta a ResiduRecurs" a la xarxa de la UPIC. Sònia Bartrés. Unió de
Polígons Industrials de Catalunya (UPIC)
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Enllaços:
[1] https://xarxaenxarxa.diba.cat/members/collge
[2] https://www.youtube.com/watch?v=-mHayQUusqE
[3] https://www.youtube.com/watch?v=-mHayQUusqE&amp;t=0s
[4] https://www.youtube.com/watch?v=-mHayQUusqE&amp;t=175s
[5] https://www.youtube.com/watch?v=-mHayQUusqE&amp;t=1536s
[6] https://www.youtube.com/watch?v=-mHayQUusqE&amp;t=2836s
[7] https://www.youtube.com/watch?v=-mHayQUusqE&amp;t=3860s
[8] https://www.youtube.com/watch?v=-mHayQUusqE&amp;t=4590s
[9] https://www.youtube.com/watch?v=-mHayQUusqE&amp;t=6057s
[10] https://www.youtube.com/watch?v=-mHayQUusqE&amp;t=6955s
[11] http://www.youtube.com/watch?v=-mHayQUusqE
[12] https://xarxaenxarxa.diba.cat/node/7743
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