
L’economia circular

Quelcom més que la 
racionalització dels 
processos. Treballem 
pel residu zero Connectant	indústria								Creant	oportunitats	







•  L’esgotament dels recursos i el seu malbaratament

•  Fonaments de l’economia circular

•  La potencialitat que té en el sector agrícola i alimentari
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El	preu	dels	recursos		
relacionat	amb		
la	seva	disponibilitat	
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•  Fonaments	de	l’economia	circular	

	



Els	principis:	pilars	de	canvi	
	
1-La	brossa	és	el	aliment.	
	
2-La	diversitat	enforteix-		
	
3-L’energia	ve	dels	recursos	renovables,	
	
4-El	disseny	“cradle	to	cradle”	(del	bressol	al	bressol)	
	
5-	El	pensament	ha	de	ser	sistèmic:		
	
.	

“ En el passat , la reutilització , el 
lloguer i allargar la vida dels 

productes eren signes de escassetat i 
pobresa. Avui son signes de bona i 

intel·ligent gestió dels recursos”  
       Walter Stahel	
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Concepte	ECONOMIA	CIRCULAR	
	
La	economia	circular	es	reparadora	i	regenera+va	per	disseny	i	vol	
aconseguir	que	els	productes,	components	i	recursos	en	general	
manDnguin	la	seva		uDlitat	i	valor	en	tot	moment.		
	
DisDngeix	entre	cicles	tècnics	i	biològics.	
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Re-pensant	els	processos:	la	economia	circular	
	
Hi	ha	una	oportunitat	mundial	de	re-pensar	 i	 re-dissenyar	 la	
manera	en	la	que	fem	les	coses.		
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Simbiosi en agro-industries







  

•  La	potencialitat	que	té	en	el	sector	agrícola	i	alimentari	

Necessiten recursos
         materials
         energia, 
           aigua

Malbaraten recursos:
         residus materials, 
         energia residual, 
          aigua residual  


Alimentació : 
    Matèries primeres
    Cultiu
    Procés 
            Elaboració, 
            Conservació,
            Distribució
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Residu orgànic    Recurs       Energia

•  Zones agrícoles i agropecuàries è residus orgànics
•  Evitar el malbaratament: reducció - optimitzant els processos
•  Reciclatge per alimentació animal i altres subproductes
•  Residus recurs energètic

•  De fàcil bio-digestió -Productors de metà (biogàs)  i adob orgànic
•  De lenta descomposició - i fàcil combustió (biomassa) 
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•  Residus	agrícoles	amb	potencialitat	energèDca	
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Bodegues Torres: 
Fonamentat en la reducció de l’empremta 

de carboni i RSC cap al canvi climàtic 
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alimentari	



AcDvitats	demandants	de	calor	i	fred:		
•  Industria	càrnica	,	
•  Conservació	de	fuites	i	verdures,	
•  Fabricació	de	greixos	animals	i	vegetal		
•  Molins	i	fabricació	de	midó,		
•  Productes	per	a	l’alimentació	animal,		
•  PasDsseria	
•  Fabricació	de	cacau	–sucre,		
•  Altres	alimentaris	
•  Begudes	
•  Industria	de	la	fusta	i	el	suro	
•  Fabricació	de	colorants	i	pigments	
•  Fabricació́	d’adobs	i	components	nitrogenats	ferDlizants		
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El	sector	de	la	conservació	de	fruites	i	verdures:		
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Sistema termosolar per a calor 
industrial : Fresnel 

Sant Joan de Vilatorrada 
   Àrea aprox.  3000 m2 

Rati ocupació 2.6 m2/kW 
Radiació  950 kWh/m2 

Energia  600 kWh/m2 

Potencia      1,200 MW 

 
 
 

 

•  La	potencialitat	que	té	en	el	sector	agrícola	i	alimentari	

Escorxador Mafrica  



 	

•  La	potencialitat	que	té	en	el	sector	agrícola	i	alimentari	



Producció
 de tomàquets a 
Canàries . 
Augment de la 
competitivitat 
amb competidors 
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Un	exemple	de	simbiosi	industrial	
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•  La	potencialitat	que	té	en	el	sector	agrícola	i	alimentari.	La	simbiosi	
industrial	Integració	tots	els	sector	d	el	ecosistema	producLu	
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