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RECUWASTE 2021
El propers 26 i 27 d’octubre, les persones interessades en la gestió
sostenible dels residus i recursos tenen una cita amb el congrés
internacional de referència en aquesta matèria, que se celebrarà al
TecnoCampus de Mataró (Catalunya).
Després del parèntesi de 2020 a causa de la pandèmia, Recuwaste
entra novament en escena amb un format híbrid en el que es
combinaran les sessions presencials i les virtuals. L’objectiu és que
qualsevol persona interessada, estigui on estigui, tingui accés al seus
continguts. De fet, el ticket virtual permet assistir en directe a les
sessions, interactuar amb els ponents i també amb tots els assistents.
En aquesta edició, RECUWASTE 2021 abordarà la (R)evolució dels
recursos i com, sota el paradigma de l’economia circular, els canvis en
la producció i el consum transformaran profundament el sector dels
residus

i

exigiran

a

tots

els

actors

–des

d’administracions

i

organitzacions a consumidors– a pensar, treballar i actuar d’una altra
manera.
S’identificaran també les oportunitats i l’estat de les últimes
tecnologies, així com la innovació aplicada a la gestió dels recursos per
les administracions públiques i els operadors privats.
Coneixerem, amb ponents de primer nivell mundial, experiències
internacionals pioneres i innovadores que ens ajudaran a pensar i
identificar els canvis i oportunitats i a entendre com la sostenibilitat i la
gestió intel·ligent dels recursos poden ser palanques que ens ajudin a
la reactivació econòmica.

Ponents
En aquesta edició de RECUWASTE s’ha volgut destacar el seu caràcter
internacional amb un important nombre de ponents de diferents

àmbits del planeta que presentaran els projectes més innovadors que
s’estan duent a terme.
En el transcurs dels dos dies de congrés passaran pels seus diferents
espais gairebé mig centenar de ponents amb perfils diversos i que
representen tant el sector públic com el privat.
Destaquem els següents ponents internacionals:
Leyla Acaroglu
Dissenyadora creativa i provocadora cultural.

Les coses no són tan senzilles com separar paper
o plàstic
Parlar de la Leyla és parlar de pura energia, d’un
enfocament disruptiu dels grans temes entorn als quals la
sostenibilitat busca trobar resposta.

Steve O’Reilly
Project manager a The Rediscovery Centre (Irlanda)

Rediscovery Centre, un espai creatiu i circular que
connecta persones, idees i recursos
Rediscovery Centre és el Centre Nacional d’Economia
Circular d’Irlanda. Es tracta d’un moviment creatiu que
connecta persones, idees i recursos per donar suport a una
vida més ecològica i amb baixes emissions de carboni.

Anders Wijkman
President

del

Circular

Sweden,

membre

del

Internacional Resource Panel i president honorari del
Club de Roma

Com la revolució dels recursos construirà un futur
millor
La productivitat dels recursos i els objectius de l’economia
circular són dos potents instruments per caminar cap a un
model econòmic més eficient i descarbonitzat.

Giorgios Kallis
Economista ecològic, ecologista polític i professor
ICREA al ICTA

A favor del decreixement

Tue Robi Jensen
Manager

de

desenvolupament

de

negocis

de

Kalundborg Symbiosis (Dinamarca)

Kalundbor Symbiosis, com els reptes globals es
converteixen en avantatges locals
Possiblement l’experiència internacional més rellevant i
reeixida de simbiosi industrial i també la primera per escala.

Ilektra Kouloumpi
Estratega sènior de ciutats a Circle Economy. (Països
Baixos)

El full de ruta circular d’Amsterdam: innovació,
noves oportunitats i creació de feina
Els Països Baixos i Amsterdam basen el seu model
econòmic i d’innovació d’excel·lència en l’economia circular.
Si bé aquesta és la visió que coneixem, Amsterdam té
reptes i necessitats clàssiques a les que busca donar
resposta des de la circularitat.

Side Events
En paral·lel a les sessions plenàries que es desenvoluparan a l’Auditori
del TecnoCampus, Recuwaste acull també tot un seguit d’activitats
paral·leles sota el nom Side Events que tractaran sobre aspectes
particulars d’aplicació d’estratègies de gestió de recursos i residus.

•

Bioenergy Vallès Oriental. “La fracció orgànica com a palanca de
canvi en la transició energètica.” Organitzat pel Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

•

“Reciclos. Desenvolupament del projecte i noves actuacions.”
Organitzat por ECOEMBES.

•

Maquinària de serveis públics amb dues sessions: una sobre
“Tecnologies de la mobilitat elèctrica als serveis públics” i l’altra
sobre “Tecnologies per a la recollida selectiva (robòtica,
contenidors, rutes, usuaris…)”.

•

Taula rodona de la Diputació de Barcelona “Tancar el cercle: el
paper dels ens supralocals en la reutilització i el reciclatge.”

•

TecnoCampus Innovation Corner amb diferents sessions sobre
innovació com “Innovació per a la circularitat”, “Solucions
circulars d’empreses catalanes al sector tèxtil i plàstic”, “El tèxtil es
reinventa. Les regles del joc canvien” i “Els plàstics en l’economia
circular”.

•

“Presentació del Parc Circular Vallès” per part del Consorci per a
la Gestió dels Residus del Vallés Occidental.

•

“Presentació de Maresme Circular” per part del Consorci per a la
Gestió dels Residus del Maresme

•

“La

digitalització

en

la

millora

dels

serveis

urbans:

coresponsabilitat, control de serveis i control de qualitat”,
organitzat per Aporta.

Altres activitats
En el transcurs del congrés es projectaran tres documentals que
formen part del Festival Suncine i amb temàtiques ambientals que
serviran com a eina per a generar debat i reflexió entre els assistents.
Exposició de maquinària
Durant el congrés, a l’exterior del recinte, es podrà visitar una exposició
de maquinària innovadora amb els sistemes més avançats i d’última

tecnologia en la prestació de serveis públics. Aquesta mostra també es
podrà veure de forma virtual.
Visita guiada
Els assistents que ho desitgin també podran assistir a una visita guiada
al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme.
El visitant participarà en una ruta explicativa i detallada per tot el
Centre. Es visitarà l’Esfera Verda, una innovadora instal·lació audiovisual
que mostra com és treballar per un canvi de paradigma en la gestió
dels residus. La visita també inclou un simulador 4D, una instal·lació
singular i única per les seves característiques, pròpia d’un parc temàtic,
on es mostra en primera persona i de forma espectacular el recorregut
que fan els residus dins d’una planta de tractament, a més de conèixer
a fons una planta que disposa de les últimes tecnologies i que dóna
servei a un milió d’habitants.
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