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JORNADA TÈCNICA 
SELECCIÓ I DESTÍ DELS MATERIALS RECOLLITS ALS CONTENIDORS 

DE PAPER, CARTRÓ I ENVASOS LLEUGERS 

 
 

L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) i Ecoembes 
organitzem la jornada tècnica: ‘Selecció i destí dels materials recollits als 

contenidors de paper i cartró (PC) i envasos lleugers (EELL)’. 

 

Organitzem aquesta jornada tècnica arran de la demanda feta pels participats 

del taller participatiu de bones pràctiques en recollida selectiva i reciclatge de 

les entitats ambientals catalanes, realitzat el dia 15 de febrer de 2017. 

 

 

La jornada es portarà a terme el dia 28 de novembre de 2017 al Palau 
Macaya, Barcelona, i estarà impartida per tècnics d’Ecoembes especialitzats 

en la temàtica, que ens informaran dels tractaments i destí dels materials que 

es recullen als contenidors de PC i de EELL.  

 

La jornada es desenvoluparà en format obert, on es podran resoldre els 

dubtes i preguntes dels assistents, i hi haurà la possibilitat de què els 

participants ens facin arribar els seus dubtes i preguntes amb antelació. 

 

 

Seguidament podeu consultar el programa! 
 

 



	

Amb el suport de: 
	

	 	

 

 

 

JORNADA TÈCNICA 
 

DIA: 28 de novembre de 2017 

HORARI: 10:30h a 14h 

LLOC: Palau Macaya - Passeig de Sant Joan, 108  08037 Barcelona 

 

 

PROGRAMA 
 
10:30h - PRESENTACIÓ  
 Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) 

 Presentació dels antecedents, objectius i format de la sessió.  

 

10:40h - ECOEMBES I DADES CLAU  

 Sr. Jordi Pietx, Gerent Ecoembes Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears 

 Informació dels resultats a Catalunya   

 

10:50h - TRACTAMENT DEL PAPER I CARTRÓ (PC) 
Sr. Enric Ibáñez, Coordinador a Catalunya d’Ecoembes 

− Especificacions tècniques de materials recuperats (ETMR) 

− Tipus d’usos del PC reciclat 

− Exemples i destinacions del PC reciclat a Catalunya 
 

11:30h - PAUSA CAFÈ 
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12:00h - SIGNATURA DEL CONVENI entre Ecoembes i l’Obrador del 
Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) 

 
12:05h - SELECCIÓ I TRACTAMENT DELS ENVASOS LLEUGERS (EELL) 
Sr. Jesús Espinar, especialista de plantes de selecció 

Sr. Alberto López, especialista de reciclat 

− Planta de selecció d’envasos lleugers 

− Control de la producció de les plantes de selecció d’EELL 

− Procediments d’adjudicació de materials 

− Tipus d’usos dels materials seleccionats a Catalunya 

− Destí dels materials seleccionats a Catalunya 

 
13:45h - CONCLUSIONS I PROPOSTES DE FUTUR 
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) 

Sr. Jordi Pietx, Gerent Ecoembes Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears 

Recull de conclusions de la jornada i propostes de futur 

 
14h - FINALITZACIÓ DE LA JORNADA 
______________________________________________________________ 
 

És imprescindible que ens confirmeu la vostra assistència abans del dia 21 
de novembre de 2017. 
 

Podeu confirmar la vostra inscripció adreçant un correu electrònic a: 

marta.grau@o3sac.org o correu@o3sac.org 

 

 


