DIÀLEGS AMBIENTALS ‘15
ECONOMIA CIRCULAR

Setenes jornades d’anàlisi i debat sobre les ciències ambientals
Institut d’Estudis Catalans, 3 i 10 de juny 2015

3 de juny (16—18 h)

3 de juny (18:30—20:30 h)

Sessió 1. Economia circular: hem
començat la transició?

Sessió 2. Producció de béns i creació de
serveis en un context d’economia circular

Quin és l’estat de la qüestió de l’economia circular?
Des de les empreses i des de la societat en general ja
s’estan adoptant nous enfocs que fan que l’economia
circular comenci a ser una realitat.

Quines són les maneres de produir per a tenir en
compte tot el cicle de vida d’un producte? Quines experiències concretes existeixen que mostren que és
possible el tancament de tots els cicles de recursos
(materials, energia, aigua) associats a la producció de
béns? Quins aspectes del sistema de producció actual,
com ara l’obsolescència programada, haurien de ser
descartats o reformulats en un escenari d’economia
circular?

En aquest primer Diàleg escoltarem les propostes
basades en la necessitat de generar un model completament nou, des de l’arrel, així com les propostes
provinents des de l’economia “convencional” per a
apropar-se al model d’economia circular.

En aquest debat escoltarem la perspectiva pràctica de
la creació de productes sota el concepte “circular” de
les empreses i la perspectiva general i estratègica
d’impuls a aquests productes des de l’administració.

Joan Marc Simon, Coordinador de la xarxa Zero

Verónica Kuchinow,

Waste Europe.

Símbiosy.

Representant d’empresa,
mació.

Modera:

pendent de confir-

Anna Esteve,

Fundadora y Directora de

coordinadora de l’Estratègia Catala-

na d’Ecodisseny
Marta Jofra (ENT).

Modera:

pendent de confirmació.

L’organització dels Diàlegs Ambientals’15 és a càrrec de
l’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) i el
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), amb el
suport de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori
(SCOT ), filial de l’IEC, i l’Ajuntament de Barcelona.
L’objectiu de les jornades és posar sobre la taula els principals reptes ambientals i territorials del país. A la vegada, aportar nitidesa sobre els aspectes clau on cal enfocar la recerca, les polítiques i els esforços en matèria de
sostenibilitat.
L’edició d’enguany s’emmarca en la celebració del Dia
Internacional del Medi Ambient 2015.

 L’ACCA és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1996
que aglutina estudiants i professionals del medi ambient. La
seva vocació és potenciar l’adequada integració de les ciències ambientals en la recerca, la docència, el món professional i
el conjunt de la societat.
 El COAMB agrupa les persones que exerceixen la professió
d’ambientòleg/òloga dins el territori de Catalunya i la seva
missió és representar i defensar-los, ordenar l’exercici de la
seva professió i i promoure el respecte al medi ambient entre
la societat.
 La SCOT té, entre d’altres objectius, promoure la recerca i
l’estudi al voltant de les qüestions territorials i fomentar el
debat sobre aquests temes entre els seus membres i la societat.
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10 de juny (16—18 h)

10 de juny (18:30—20:30 h)

Sessió 3. Noves maneres de consumir

Sessió 4. Tancant el cicle: polítiques per a
un canvi de model real

El sistema econòmic fins el moment actual ha tingut
com a requisit indispensable el consum constant i creixent de béns i serveis. Però, en un nou context d’informació, connexió i dinàmiques econòmiques dels consumidors finals, sorgeixen noves maneres de consumir
basades, entre altres, en els béns durables i reparables, l’ús dels productes per sobre de la seva possessió, i el consum col·laboratiu. Durant aquest diàleg
coneixerem noves tendències en consum, i experiències concretes de consum col·laboratiu.

Els recursos finalment es comencen a percebre com a
finits, el teixit econòmic ja està donant passos per
apropar-se a nous models productius, i les administracions comencen a adoptar mesures per a fer efectiva
la realitat de l’economia circular. Durant aquesta darrera sessió, es repassaran les polítiques i normatives
relacionades amb economia circular a Europa i com
impacten la nostra realitat local, i s’analitzaran quines
polítiques seran necessàries per a facilitar els canvis
necessaris a les empreses i a tot el sistema en general.

Ponent, pendent de confirmació.

Ponent, pendent de confirmació.

Ponent, pendent de confirmació.

Alba Cabañas, Directora del Departament de Me-

Els diàlegs se celebraran a l’Institut d’Estudis Catalans
(carrer del Carme, 47, de Barcelona), a la Casa de Convalescència, de 16 a 20.30h.
L’assistència a les jornades és lliure. Es prega confirmació
d’assistència en el següent formulari. Per a més informació, consulteu el web www.dialegsambientals.cat o seguiu
el compte de Twitter @DAmbientals.

Confirmació d’assistència aquí
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