ECONOMIA
CIRCULAR

Oportunitats d’economia
circular en el sector
vitivinícola
Jornada tècnica en línia
Dijous 5 de novembre de 2020

Presentació
Actualment estem immersos en un
sistema de producció i consum lineal,
és a dir, predomina un model que no
és viable a mig termini ja que es basa
només en extreure, fabricar, utilitzar i
llençar.
Cal
aspirar
a
una
circularització de l’economia com a
model econòmic orientat a l’assoliment
de sistemes de producció i consum
més eficients i resilients, capaç de
generar valor i tenir una menor
dependència dels recursos naturals i
que preservi els recursos dins d’un
cicle continu optimitzant el seu valor.
Aquesta jornada tècnica pretén
apropar-nos a aquest nou model
econòmic des d’una perspectiva
pràctica basada en casos reals en el
sector vitivinícola.

Organització

Programa
10.00 h Benvinguda i salutació
Sra. Pilar Abajo, Escola Agrària Viticultura i Enologia Mercè Rossell i
Domènech.
10.10 h Presentació del programa Penedès Circular. Oportunitats de
circularitat detectades al Penedès pel sector vitivinícola
Sra. Núria Morral, tècnica del programa d’Economia Circular del
Servei de Promoció Econòmica, Ajuntament de Vilafranca del
Penedès.
10.25 h Presentació de la guia “Estratègies d’economia circular i
prevenció del malbaratament i dels residus alimentaris al sector
de les begudes”
Sra. Mireia Cañellas i Marta Batllevell. Departament de Territori I
Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya.
10.55 h Exemples de circularitat en el sector vitivinícola. Beneficis i
oportunitats
 Presentació. INNOVI.
Sr. Eloi Montcada, Clúster Manager.
 Aprofitament del subproducte del raïm. Cades Penedès
Sr. Jordi Julià Llopart. Gerent.
 Experiències i potencial de circularitat dels taps de suro.
Sra. Maria Verdum, tècnic R+D de la Fundació Institut Català del
Suro.
 Casos pràctics d’aprofitament de biomassa per ús tèrmic en
cellers.
Srs. David Merino, CEO Atria Bioenergia i Albert Casas, CEO
ISVED.

Col·laboració

11.45 h Torn de preguntes
Moderador: Sr. Eloi Montcada, INNOVI.
12.00 h Cloenda de la jornada
Sra. Pilar Abajo, Escola Agrària Viticultura i Enologia Mercè Rossell i
Domènech.
Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

#PATT2020

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb la Sra. Pilar Abajo
(A/e: p.abajo@gencat.cat)
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