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RECORREGUT DEL PROJECTE RESULTATS

Actualització dels documents gràfics

Ús de les xarxes socials per temes concrets d'economia circular
i simbiosi industrial (@simbiosiindus)

Creació de nous elements comunicatius

Presentació del projecte en diverses sessions i jornades

Sant Quirze del Vallès: Autoconsum 0/0 a Can Corbera

Barberà del Vallès: Comunitat Local d'Energia

Sabadell: Solucions al residu tèxtil

Vectors transversals a empreses i sectors2

Sinergies col·laboratives com a clau d’èxit1

Trasllat dels resultats de les actuacions de 
simbiosi industrial als indicadors més utilitzats 
per a les empreses per tal de poder-los utilitzar 
per a convèncer-les dels beneficis de la 
participació en les diferents actuacions

5 Quantificació de l'impacte de les actuacions

4 Augment de la comunitat de simbiosi industrial

 

Agregació de resultats i
inici de projectes col·laboratius
Es creua tota la informació generada en el projecte i s’inicien
actuacions col·laboratives.

2018 
2019

Agregació i anàlisi de resultats

Inici de projectes col·laboratius

Creació de contingut gràfic divulgatiu

Explicació del projecte a altres entitats

2a fase

 

Impuls de projectes
col·laboratius
Es detecten necessitats comunes i es busquen solucions
col·laboratives.

2019
2021

Impuls de projectes col·laboratius

Contacte constant amb altres actors del 
territori

Consolidació d'iniciatives

3a fase

 

Sensibilització i assessoraments 
individualitzats
Es fa una campanya de sensibilització de les empreses i
auditories individualitzades per a trobar sortida als seus residus.

2014
2018

Creació d'una exposició itinerant

Gravació de vídeos explicatius i testimonials 
de bones pràctiques

Recull d'una guia de bones pràctiques 
empresarials en format infografia

Creació d'una pàgina web

1a fase

Mobilitat sostenible, transició energètica, 
associacionisme, etc.

Supramunicipalitat i transversalitat

3 Comunicació i difusió de les accions

3

Recollida mancomunada de residus generats
als menjadors de les indústries

Campanya de difusió del servei entre les empreses

Adhesió d’empreses i creació del circuit

Formació al personal treballador per a la correcta separació

Presentació del projecte en diverses sessions i jornades

Xarxa SIX: Simbiosi industrial en Xarxa

Simbiòtics: agrupació de projectes de simbiosi industrial

Participació en el grup d’economia circular de la Xarxa de
pobles per la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona

LA SIMBIOSI INDUSTRIAL A BARBERÀ DEL VALLÈS, 
SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS

info@simbiosiindustrial.comcontacte: @simbiosiinduswww.simbiosiindustrial.compàgina web: twitter:

Sensibilització i captació d’empreses

pàgina web

vídeos testimonials

exposició itinerant

infografies de bones pràctiques

mapa d’empreses del projecte

mapa d’oportunitats detectades infografies de les actuacions

infografies de les noves actuacions


