la gestió dels
plàstics a
l'economia circular
posem en marxa
l'Estratègia europea dels plàstics
#PlasticsStrategy
#PensemEuropa

Dijous 31 de maig de 2018
Recinte Modernista de Sant Pau,
Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona

Cal confirmar assistència a aquest enllaç
El gener de 2018 la Comissió Europea va adoptar la primera Estratègia europea sobre els plàstics.
El vicepresident Timmermans va dir: «Si no canviem la manera com produïm i fem servir els
plàstics, al 2050 hi haurà més plàstics que peixos al mar. Hem d'impedir que els plàstics arribin a
l'aigua, al menjar i fins i tot al nostre organisme. L'única solució a llarg termini és reduir les deixalles
de plàstic reciclant i reutilitzant més. Es tracta d'un repte que ciutadans, indústria i governs han
d'afrontar conjuntament».
Organitzen:

Amb la
col·laboració
de:

Programa
09h00 Acreditació
09h15 Inauguració i presentació de la jornada
 Ferran Tarradellas director de la Representació de la Comissió Europea a
Barcelona
 Arnau Queralt director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
de la Generalitat de Catalunya (CADS) i president de la Xarxa Europea de
Consells Assessors per al Medi Ambient i per al Desenvolupament Sostenible
(EEAC Network)
09h30 L’estratègia europea en matèria de gestió de plàstics: aspectes clau
 Joanna Drake directora general adjunta de la Direcció General de Medi Ambient
de la Comissió Europea
10h30 Cafè i networking
11h00 La gestió dels plàstics a l’economia circular: debat a cinc bandes
Moderat per Ferran Rodés president del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de la Generalitat de Catalunya (CADS)






Susana Gionfra analista a l'Institute for European Environmental Policy
Josep Francesc Font president de l’Associació Empresarial Química de Tarragona
Joan Marc Simon director executiu de Zero Waste Europe
Josep Maria Tost director de l’Agència de Residus de Catalunya
Joanna Drake directora general adjunta de la Direcció General de Medi Ambient
de la Comissió Europea

13h00 Conclusions i cloenda
Llengües de treball: català – anglès – espanyol
(servei d'interpretació simultània)
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