JORNADES DE MEDI AMBIENT
AIPN 2018
Associació Industrial per a la Producció Neta

Data de celebració:

6 de juny de 2018

Lloc:

Hotel Ciutat del Prat
(Avinguda Remolar 46 -08820-El Prat de Llobregat)

PROGRAMA

9:00 h.

Acreditació assistents.

9:30 h.

Benvinguda a càrrec del President de l’AIPN, el Sr. Jordi Oliver Rodés.

9:45 h.

Inauguració de la Jornada, a càrrec de la Sra. Marta Subirà i Roca,
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.

10.00 h.

Coffee break

10.15 h.

“L’ Economia Circular. Cas pràctic: Gestió dels Subproductes”, a
càrrec de la Sra. Pilar Chiva Rodríguez, Directora de l’Àrea de l’Economia
Circular de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Xavier Elias Castells,
Assessor tècnic a la presidència de SUEZ i expert en Economia Circular; i
el Sr. Joan Ignaci Xiberta, advocat expert en indústria i medi ambient i
membre de l’Assessoria jurídica d'ACITRE.

11.45 h.

“Reutilització de l’aigua, tipus i tractament i usos” a càrrec de la
Sra. Carmen Montaña de Lacruz, Cap de Servei d’Autoritat Ambiental de
l’AMB.

12.30 h.

”Microplàstics” a càrrec del Dr. Antoni Borrell Azlor, Director Científic i
d’Innovació de Laboratori Dr. Oliver Rodés, S.A.

13.00 h.

Debat

13.15 h.

Cloenda.

13.15 h

Dinar - Buffet.
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INSCRIPCIONS:
•

Membres associats a l’AIPN, gratuïta.

•

Assistents no associats a l’AIPN, dinar inclòs, 50 €

•

Assistents no associats a l’AIPN, sense dinar, 30 €.

Cal que confirmeu la vostra assistència contactant al telèfon 93.378.95.70, o
bé enviant correu electrònic a especificant si assistireu al dinar o no.

El pagament de la inscripció es pot fer el mateix dia de la Jornada o per
transferència bancària al número de compte IBAN: ES85 – 2100 – 0320 –
1802 – 0013 – 9240, indicant al concepte el nom dels assistents i remetent el
justificant de la transferència per mail: secretaria-AIPN@codinadvocats.cat.

NOTA: Aquest programa és provisional. L’organització es reserva la facultat de
realitzar els canvis que es considerin oportuns.

2

