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Agenda

Per a més informació:

Introducció a la reunió – objectius i agenda

This project has received funding from the Bio-based Industries Joint Undertaking (JU) under the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101023516. The JU receives support from
the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and the Bio-based Industries Consortium

09:30h - Recepció16 Setembre 2022

09:30 - 13:00

Presencial

Participació gratuïta 

Barreres i oportunitats per a la implementació de la bioeconomia
circular a la cadena de bioresidus.  

10:00h - Introducció i benvinguda

Victor Mitjans, AMB

Visió general del projecte, cadena escollida en el 
pilot, principals resultats del primer living lab  

10:10h - Estat actual del Projecte 
Biocircularcities 

Rosaria Chifari, Fundació ENT - Coordinadora del projecte 

Anàlisi de buits i oportunitats legals amb el suport 
del Living Lab   
Beneficis ambientals, econòmics i colls d'ampolla 
per a la valorització de bioresidus de RSU  
Establiment de directrius per identificar les opcions 
de tractament de biroesidus més adequades  

10:30h - Resultats esperats dels 
grups d’interès locals 

Karin Meisterl, Fundació ENT , Amalia Zucaro, ENEA i Mélanie 
Guiton, LIST

Identificació dels grups d'interès local i de 
l’activitat que desenvolupen en la gestió de 
bioresidus, dins de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, relacionades amb la bioeconomia 
circular 

10:45h - Presentació dels diferents 
grups d'interès local   

Víctor Mitjans, AMB i Rosaria Chifari, Fundació ENT 

Identificació i anàlisi de les barreres i 
oportunitats reguladores, socials, ambientals i 
tecnoeconòmiques per la implementació de la 
bioeconomia circular en els bioresidus de RSU a 
l’àrea metropolitana de Barcelona 
Resum i debat conjunt sobre les oportunitats i 
barreres esmentades i la seva classificació per a 
cada etapa de la cadena de bioresidus a l’àrea 
metropolitana de Barcelona  

11:30h - Treball en equip per definir 
barreres i oportunitats de la 
bioeconomia circular

12:45h - Conclusions i perspectives

Feu clic aquí per 
registrar-vos 

11:10h - Pausa cafè  

Víctor Mitjans, AMB i Rosaria Chifari, Fundació ENT 

Victor Mitjans, AMB

Sala de Plens
AMB Building A
C/62, núm 16
18 Zona Franca
08040 Barcelona  
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