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Fa gairebé dos anys, en plena pandèmia, des de la eUniv es va convocar la
Jornada “L’impacte de la Covid-19 en la gestió de residus a Andorra i
Catalunya” (29 de setembre de 2020), que va tenir un important ressò
acadèmic i institucional, amb més de 120 participants i representants del món
universitari, i administratiu d’Andorra i de Catalunya, que van tenir un paper
molt actiu.
Actualment, el gran repte que tenim al davant és un altre: la implantació de
l’Economia Circular. Aquest procés històric reclama, en general, analitzar les
mesures per assolir els seus objectius i, en particular, revisar el plantejament
de la gestió dels residus urbans i municipals, tant a Andorra i a Catalunya. 
És per aquesta raó que el Centre d’Estudis Mediambientals, juntament amb
l’Observatori Europeu de la Comunicació, han decidit convocar una nova
jornada específica dedicada a aquest repte.
L’Economia Circular constitueix un canvi de paradigma en la gestió de residus,
que incideix en la fabricació de productes, els quals hauran d’allargar la seva
vida útil, un fet que comporta el qüestionament de l’actual obsolescència
programada dels béns industrials que es posen en circulació al mercat.

En el marc europeu els plans d’Acció d’Economia Circular, i també en el de les
últimes directives, les condicions d’implementació de l’Economia Circular
afecten a tot el procés productiu i, de manera molt especial, a la gestió dels
residus. Només cal tenir present que el principi bàsic de la prevenció dels
residus és que el millor residu és el que no es genera.
Per tal de tractar aquesta problemàtica de manera transversal, la Jornada
compta amb representants del món acadèmic, professional, empresarial i de
les administracions públiques competents. L’objectiu d’aquesta transversalitat
és posar en evidència les dificultats reals de la posada en marxa de les
mesures de l’Economia Circular que afecten la gestió de residus urbans
i municipals, tant a Andorra com a Catalunya.
Totes les persones interessades poden accedir lliurement i gratuïtament a la
Jornada. Per a fer-ho, cal que enviïn un correu a info@euniv.eu, indicant el
nom i cognoms i una adreça de contacte a efectes d’identificació.

Dra. Conxa Puebla
Directora del Centre d’Estudis Mediambientals

MODALITAT: Presencial 

09.30 h. Obertura de la Jornada
    M.I. Sra. Silvia Calvó, Ministra de Medi Ambient del Govern d’Andorra
    Sr. Isaac Peraire, Director de l’Agència de Residus de Catalunya
    Sra. Susana Ferrer, Vicedegana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
    Sra. Imma Mayol, Directora de l’Àrea d’Ecologia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
    Dr. Antoni Pigrau, Director del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili
    Sr. Josep Ginesta, Secretari General de la PIMEC
10.15 h. Ponències de la Jornada:
    I. L’economia Circular i el seu impacte en els residus urbans i municipals
    Ponent: Dra. Aitana de la Varga, professora de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili.
    II. Els aspectes tributaris de l’aplicació de las mesures per implementar l’Economia Circular en la gestió dels residus urbans i municipals
    Ponent: Dr. Rodolfo Salassa, professor de Dret Financer i Tributari de la Universitat Pompeu Fabra.
11.15 h. Pausa i cafè
11.45 h. Taula de debat:
    L’adaptació a l’Economia Circular per part de les administracions públiques
    Moderadora: Dra. Conxa Puebla, Directora del Centre d’Estudis Mediambientals de la eUniv
    Participants:
    Sra. Silvia Ferrer, Directora del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d’Andorra
    Sr. Joan Miquel Trullols, Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
    Sr. Alfred Vara, Cap del Departament de Prevenció i Eficiència dels recursos de l’Agència de Residus de Catalunya
    Sra. Conchita Vicaria, Tècnica especialista de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
12.45 Taula de debat:
    L’afectació de l’Economia Circular en la gestió dels residus
    Moderadora: Sra. Judit Ligüerre, advocada i Presidenta de la Secció de Dret Ambiental del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
    Participants:
    Sr. Carlos Menéndez, advocat del bufet MENÉNDEZ & ASOCIADOS ABOGADOS
    Sr. Alberto Fernández, CEO del Grup CONSTRUCÍA
    Sra. Victòria Ferrer, Directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya.
    Sr.Josep Rull, responsable del programa Compromís Verd de MútuaTerrassa
13.45 Cloenda de la Jornada
    A càrrec del Dr. Antoni Noguero, Rector de la eUniv
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