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LA CAMBRA DE TERRASSA ACULL UNA
JORNADA
SOBRE
SIMBIOSI
INDUSTRIAL
DE
COOPERACIÓ
EMPRESARIAL ORIENTADA A ASSOLIR
EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
I
OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS ALS PAE
Terrassa, 24 de gener de 2017. Amb el títol de La Simbiosi Industrial
per facilitar l’estalvi de recursos i l'eficiència energètica als polígons
d’activitat econòmica, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de
Terrassa acollirà demà 25 de gener una jornada orientada a promoure
nous models de negoci en l’entorn dels polígons d’activitat que,
mitjançant la cooperació i la unió de sinèrgies entre les empreses que hi
són implantades, es beneficien de millores en l’eficiència i l’ús dels
recursos tant materials com d’aigua i energia.
Aquesta jornada s’emmarca dins del conveni entre el Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i les Cambres
de Comerç catalanes per divulgar i promoure la simbiosi industrial entre
les empreses dels polígons d’activitat econòmica a Catalunya. La
simbiosi industrial és un model de negoci basat en l’autoorganització
entre empreses interessades a col·laborar conjuntament per millorar la
seva situació econòmica i ambiental mitjançant l’anàlisi i detecció dels
processos ineficients tant en l’àmbit material com de consum energètic.
Es tracta d’una estratègia orientada a afavorir un model de gestió
empresarial racional que, basat en la cooperació i la unió de sinèrgies
entre empreses, replanteja processos productius i incideix en un
consum més responsable, al mateix temps que permet crear un nou
sistema d’economia circular.
Després de la benvinguda institucional per part de Miquel Sàmper,
tinent d’Alcalde de Promoció Econòmica, Indústria i Ocupació de
l’Ajuntament de Terrassa, i Meritxell Valero Marcet, vicepresidenta de la
Comissió de Nova Indústria i Sostenibilitat de la Cambra, s’iniciarà un
cicle de ponències, la primera de les quals versarà sobre els reptes de la
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política industrial a Catalunya i la simbiosi industrial, a càrrec de Maria
Dolors Nuñez, tècnica de l’Àrea d’Estratègia Internacional Sectorial de la
Direcció General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.
La jornada, que tindrà lloc entre les 9,30h i les 13,30h, està conformada
per diferents ponències divulgatives i d’anàlisi sobre la gestió dels
recursos i la utilització dels residus com a recurs, les iniciatives locals de
transició energètica als polígons industrials i l’impuls de l’economia
circular al Vallès Occidental, així com una taula de debat sobre les
oportunitats que planteja la simbiosi industrial en l’àmbit de l’energia i
els residus, a més a més de la presentació d’experiències empresarials i
casos d’empreses com Formigons Montcau SA, Provital SA i QHSE
Continental Automotive Spain SA. S’adjunta el programa complet de la
jornada.
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de
referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva
demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors.
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments
de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada
en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és
aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en
un entorn internacional.
La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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