1r TALLER PRÀCTIC
PER IDENTIFICAR OPORTUNITATS DE CIRCULARITAT
30 abril 2021 10:00-11:45 On-line

PARTICIPA al projecte de simbiosi industrial de Granollers !
Aquesta vegada en una sessió webinar per identificar i impulsar oportunitats
concretes en economia circular a la teva empresa
Es busquen empreses amb inquietuds sobre com esdevenir una EMPRESA MÉS SOSTENIBLE i
eficient en l’ús dels RECURSOS (residus, aigua, energia, espais, logística...) per caminar cap a models
de negoci d’economia circular.
Has pensat alguna vegada si
 tenen valor els teus residus? en coneixes la gestió final?
 podries substituir els teus materials per altres més sostenibles?
 podries fer modificacions en els processos per reduir l’impacte ambiental?
 pots concretar el que t’impedeix aplicar millores en la gestió dels teus recursos
 hi ha empreses amb les que podries col·laborar per impulsar iniciatives en aquest àmbit? i
proveïdors?
Participa per
 concretar els reptes propis
 obtenir capacitació per identificar oportunitats concretes
 iniciar el canvi
 formar part del projecte “Granollers entra en Simbiosi”
 accedir a un acompanyament integral: assessorament tècnic, xarxa de contactes,
finançament, anàlisi de viabilitat,...
En aquesta sessió tindràs l’oportunitat de identificar reptes, plantejar preguntes concretes,
convertir problemes sense resoldre en idees i innovació, aprendre d’altres reptes i, en definitiva, a
començar a treballar en com innovar amb els teus recursos sobrants.
Serà una sessió interactiva en petit format amb experts.
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PROGRAMA
10:00

Benvinguda i presentació projecte “GRANOLLERS ENTRA EN SIMBIOSI”.

10:15

Presentació d’exemples de reptes i explicació de la dinàmica i eines.

10:35

Dinàmica de reptes amb els participants

11:15

Conclusions i següents passos

11:45

Finalització de la sessió

Cal INSCRIPCIÓ PRÈVIA, a través d’aquest ENLLAÇ.
A les empreses confirmades se’ls enviarà un document amb alguns exemples dels reptes treballats a
Granollers.

Descobrim els nostres REPTES! Creem estratègies de creixement!
“No mirarem tant com reduir la despesa en la gestió de residus; mirarem
d’ajudar-te a treure valor d’aquesta gestió”
“És important canviar la manera com el residu és vist; no es tracta de trobar
la manera més barata de desfer-nos-en si no de pensar quin és el valor que
en conté, què es pot fer i a qui li pot interessar”.
“Moltes empreses veuen el canvi com un cost molt alt i no com una inversió
de futur”
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