
Avui dia la responsabilitat social de les empreses passa per l’assumpció de la seva interacció amb
l'entorn natural i/o humà, i la materialització dels beneficis empresarials que pot comportar ser-ne
conscient.

Cada cop  més, els costos d'aquesta interacció suposen l’increment de preus de les matèries primeres
i energia utilitzada, de taxes o impostos a les quotes de contaminació i de les inversions en els processos
productius per assolir els límits permesos.

En el marc de l'Estratègia Catalana Residu Zero s'organitza un mòdul formatiu dirigit a les empreses
 amb la finalitat d'iniciar el debat  i  posar en pràctica un procés de transició cap a polítiques productives
més responsables i eficients. El mòdul pretèn mostrar la viabilitat en implantar pràctiques orientades
al Residu/Emissió Zero i l’estalvi econòmic, i recopilar accions, iniciatives i bones pràctiques, que
produeixen una mil lora ambiental  i/o econòmica dels  processos productius.

Els continguts docents del programa es basen en 5 eixos temàtics:

1. Insostenibilitat de l’explotació dels recursos i la generació de contaminació.  Anàlisi de la interacció
entre l’empresa i l’entorn. Sistema econòmic obert a l’entrada i sortida de materials, energia, residus
i emissions.
2. El decreixement com a oportunitat en un moment de crisi. Com basar-se en criteris de prevenció
pot comportar un increment de la competitivitat dels mercats.
3. Redefinició del concepte de producció. Com reduir la intensitat de l’ús de materials i energia. El
concepte d’ecodisseny i la visió integrada del procés productiu.
4. Normativa de residus i residus industrials.
5. Aplicació de pràctiques ambientals a l’empresa. Exercicis basats en metodologies d’active learning
que permeten aprofitar el coneixement dels treballadors per formular propostes de millora de l’eficiència,
la reducció dels consums i la generació de residus.
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Presentació del curs i de l’Estratègia Catalana Residu Zero

Fundació per a la prevenció de residus i el consum responsable

(FPRC)

Tendències i límits en l'ús de l'energia i recursos

Dr. Carles Riba, Director del Centre de Disseny d'Equips Industrials

(CDEI-UPC)

Descans

Oportunitats davant la crisi energètica i ambiental. Casos d'èxit

Dr. Carles Riba, Director del Centre de Disseny d'Equips Industrials

Descans

Normativa vigent i pràctiques ambientals.

Fundació per a la prevenció de residus i el consum responsable

Debat

9 -9.15 h

9.15 - 10.45 h

10.45 - 11.00h

11.00 - 12h

12 - 12.15h

12.15 - 13.30h

13.30 - 14h

Programa

Dirigit a directius i altre personal d'empreses (pimes, micropimes i grans empreses).

Es lliurarà un certificat d’assistència, un dossier amb els continguts del curs i un
exemplar del llibre "Recursos energètics i crisi. La fi de 200 anys irrepetibles" del Dr.
Carles Riba a tots els assistents.

Destinataris
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mòdul formatiu

Properes sessions:

Tarragona – 16 d'octubre

Termini inscripcions:
20 setembre


