
 
 

 

14 novembre 2022 
De 9h a 17h30  

Espai Francesca Bonnemaison  

(C / Sant Pere Més Baix, núm. 7, Barcelona) 

 

Inscripció gratuïta i imprescindible 

 
Inscriu-te aquí 

 

 

9h00 Benvinguda i presentació 

 Xesco Gomar, diputat de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona 

 Leandro Barquín, director de la Fundació Fòrum Ambiental 

9h30 Nous instruments legals i, més finançament per als ens locals? 

Repàs de la nova llei de residus, el decret d’envasos i els fons Next Generation UE amb: 

 Margarita Ruiz, subdirectora general d’Economia Circular al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España 

 Isaac Peraire, director de l’Agència de Residus de Catalunya 

Introdueix i modera: Carles Salesa, assessor de la Federació de Municipis de Catalunya 

10:45h Pausa esmorzar 

11:30h De la teoria a la pràctica: a la recerca de finançament i quina és la realitat del servei públic de 
neteja i recollida 

 Radiografia i balanç dels projectes locals amb suport econòmic de la Diputació de Barcelona 
per millorar la recollida selectiva. Cercles de comparació intermunicipal de neteja, gestió i 
tractament de residus.  

 Experiències locals en recollida selectiva 

 Ajuntament de Valencia. Sergi Campillo, vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Emergència 
Climàtica i Transició Energètica 

 Ajuntament de Donosti. Miguel Angel Diez, regidor delegat de Manteniment Urbà 

 Ajuntament de Lleida. Esther Fanlo, cap d'Ecologia i Sostenibilitat 

 Ajuntament de Navàs. Salvador Busquets, primer  tinent d’alcalde i regidor de Serveis 
Municipals, Personal i Residència 

Condueix, presenta i modera: Conchita Vicaria, tècnica de l’Oficina Tècnica de Canvi climàtic i 
sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 

https://forms.gle/rUy1c8v1UjDrawpz9


13:00h Projecció de curtmetratge. Festival SUNCINE  

13:10h I això com es trasllada als ciutadans?: ordenances i taxes (justes) i problemàtiques per a la seva 
implantació. 

 Verónica Barquero, vicetresorera de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat 

 Cristina Casablanca, gerent de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 

 Ricardo Izquierdo, director general d’Economia Circular de l’Ajuntament de Fuenlabrada i 
membre del Grup de Treball de Residus de la Federación Española de Municipios y 
Provincias 

 Francesc Molist, tècnic de medi ambient  de la Mancomunitat la Plana 

Introdueix, presenta i modera: Ignasi Puig Ventosa, vice-president de la Fundació ENT 

14h30 Dinar 

15h45 Presentació RECICLOS. 

 Representant d’ECOEMBES 

16h00 Preparació per a la reutilització, el paper de les deixalleries: del “Tot s’hi val” a pensar i repensar 
com seran en el futur 

 Emaús Fundación Social. Javier Pradini, director general 

 Solidança. Nati Yesares, responsable de l’Àrea de Medi Ambient 

 SIRESA. Rut Domínguez, cap de Gestió de Punts Verds Barcelona 

 L’ARCA Serveis Ambientals. Meritxell Miquel, directora 

Introdueix, presenta i modera: Ramon Farreny, consultor expert en ecoinnovació i economia 
circular a inèdit 

17h30 Final de la jornada 

 
Per a més informació: 

Mireia Herrera: mireia@forumambiental.org – Tel: 93 233 26 52 
 
 
 

Organitzat per: 

           
 
 

Amb la col·laboració de: 

               

 

mailto:mireia@forumambiental.org

