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Dilluns, 18 de febrer de 2019 

De 12 a 16 h 

Sala d’actes de l’UPC Manresa 

     

      https://www.manresa.cat/agoraec 

 

 

11:45 h Recepció de les persones participants. 

 

12:00 h Benvinguda i presentació. 

Presentació institucional de l’Àgora i dels objectius de la sessió. 

 

▪ Jordi Serracanta, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat,  Serveis i 

Esports de l’Ajuntament de Manresa 

▪ Rosa Argelaguet, directora del centre UPC Manresa 

▪ Frederic Clarens d’Eurecat- Centre Tecnològic de Catalunya  

 

12:10 h 

 

 

 

 

 

Cercant la inspiració en un projecte d’EC: Bioeconomia circular 

en residus electrònics  

Antoni Dorado ens presentarà un projecte d’innovació en Economia Circular 
dissenyat per l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC 
Manresa). 
 

12:20 h Presentació del funcionament de l’ÀgoraEC. 

Explicació de l’estructura de la sessió i de les persones implicades en l’ÀgoraEC 

amb les seves funcions: participants, ponents, mentors, organitzadors i 

dinamitzadores. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Programa 
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Dilluns, 18 de febrer de 2019 

De 12 a 16 h 

Sala d’actes de l’UPC Manresa 

12.30 h Coneixent i analitzant els projectes d’economia circular per 

Manresa. 

Les persones que hagin inscrit els seus projectes, podran presentar-los 

breument. Treball col·laboratiu amb els mentors i col·lectius assistents. 

L’objectiu és valorar i enriquir els projectes des dels vessants ambiental, social, 

econòmic i tècnic. 

 

14:15 h Plenari: estratègies per consolidar els projectes d’economia 

circular 

Presentació de les estratègies i consideracions de les persones assistents i de 

les que han presentat projecte. 

 

14:50 h Dinar i valoració per part de l’equip de mentors. 

Durant aquest descans, l’equip de mentors deliberarà sobre quin dels projectes 

presentats serà el guanyador el suport tècnic (estudi de viabilitat econòmic-

financera o campanya d’implementació) que consolidarà el seu projecte. 

 

15:45 h Presentació del projecte guanyador i cloenda 

L’equip de mentors presentarà la seva valoració i justificarà l’elecció del 

projecte guanyador. 

Valentí Junyent, alcalde de Manresa i Rosa Argelaguet, directora del centre 

UPC Manresa lliuraran un reconeixement al projecte guanyador i clouran 

l’acte. 

 

16:00 h Finalització de l’ÀgoraEC. 
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ÀMBIT ECONÒMIC 

Antoni Viladomat, UManresa 

ÀMBIT TÈCNIC 

Toni Dorado, UPC Manresa 

 

 

 

Antoni Viladomat, UManresa 

ÀMBIT MEDIAMBIENTAL 

Ricard Vizcarra, COAMB 

 

  

 

 

 

 

 

Antoni Viladomat, UManresa 

 

 

 

 

 

 

 

Llicenciat en Enginyeria Química per la UAB, i diplomat en estudis avançats en el doctorat de 

Recursos Naturals i Medi Ambient de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa. 

Actualment, és professor del Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la UPC a 

Manresa i soci d’Aeris Tecnologias Ambientales. Recentment acreditat com assessor per ACCIÓ - 

Agència per la Competitivitat de l'Empresa en economia verda, tecnologia, i energia i recursos.  

 

 

 

 

 

MBA per ESADE, enginyer en Organització Industrial i diplomat en estudis avançats en el doctorat 

de Recursos Naturals de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa. Ha treballat com 

a consultor internacional per la Comissió Europea. Actualment compagina la direcció de Viges 

Consulting, S.L., centrada en projectes d’estratègia i d’operacions, amb la de professor dels 

departaments d’Empresa de l’UManresa, la UPC i diverses escoles de negoci. 

 

 

 

 

 

Llicenciat en Ciències Ambientals i tècnic superior en prevenció de riscos laborals, és president 

del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya des de 2018, on abans era vocal de Terres de Lleida, Alt 

Pirineu i Aran i president de PIMEC-Joves Empresaris Lleida. Actualment, és soci fundador i 

director comercial d’ECOSTUDI, i de Punt Eco.    

  

Equip de mentors 

http://www.accio.gencat.cat/ca/
http://www.accio.gencat.cat/ca/
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ÀMBIT URBANWINS  

Frederic Clarens, EURECAT-CTM 

 

Antoni Viladomat, UManresa 

ÀMBIT SOCIAL   

  Francesc Sol, Associació de Veïns i Veïnes del barri de les Escodines de Manresa  

 

 

Antoni Viladomat, UManresa 

 

 

 

 

Llicenciat en Ciències Polítiques per la UAB. Des del 2014, és tècnic del Pla de Desenvolupament 

Comunitari (PDC) de les Escodines de Manresa i soci fundador de XOBBCooperativa, SCCL la 

primera cooperativa de creativitat tecnològica del Parc de Recerca de la UAB. És coordinador de 

l'Observatori Social de la Infància i l'Adolescència de les Escodines, responsable del projecte 

d'Horts Urbans Ecològics a les Escodines, i membre de la Xarxa per la Inclusió Social de Manresa 

i de la Taula Salut Mental del Bages. 

  
 

 

 

Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona i doctor per la Universitat Politècnica de 

Catalunya. Actualment és responsable de la línia d’ecologia industrial dins la Unitat de 

Sostenibilitat a Eurecat-Centre Tecnològic de Catalunya. Centra les seves activitats en la gestió de 

projectes, la millora de processos, la valorització de subproductes, implementació de pràctiques 

d’economia circular, i l’avaluació de sostenibilitat mitjançant l’anàlisi del cicle de vida (ACV) i de 

costos (ACC). Ha participat en nombrosos projectes d’I+D nacionals i/o internacionals i ha publicat 

més de 35 publicacions cientificotècniques. 
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Projecte 4 

 

 

 

 

Projecte 1 

Xarxa de calor utilitzant 

recursos residuals 

(biogàs/biomassa) del 

Dipòsit Controlat de 

Bufalvent 

Proposta 

d'economia circular 

al PAE els Trullols de 

Manresa 

Projectes que es treballaran 

Reparatruck: 

servei mòbil 

d'autoreparació 

Bioeconomia 

forestal circular 

Projecte 2 

Associació 
Empresaris 

Projecte 3 

ScrapStore 

Bufalvent 

Projecte 5 

Associació 
Empresaris 


