
 

 

Jornada sobre Economia Circular
les 09.00 h, a la s

 (c. Conqueridor, 11 
 

09.00 h Inici de l’acte
 

 Paraules de benvinguda del senyor 
PICORNELL

 
 Obertura

vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i 
Turisme.

 
09.20 h "L’economia circular a les regions europee
participen: 
 

 La senyora
la Direcció General de
Europea. 

 
 El senyor 

Agricultura i Pesca. 
 

 
11.00 h  Pausa  
 
11.30 h  "Implementació de 

europees i la societat civil
 

 El senyor
d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus.
 

 

Jornada sobre Economia Circular, dimarts, 2 de maig de 2017
les 09.00 h, a la sala d’actes del Parlament

(c. Conqueridor, 11 – Palma) 

PROGRAMA  
 

Inici de l’acte: 

Paraules de benvinguda del senyor 
ICORNELL, president del Parlament de les Illes Balears.

Obertura a càrrec del senyor GABRIEL 
vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i 
Turisme. 

conomia circular a les regions europee

La senyora JOANNA DRAKE, directora general adjunta a 
irecció General de Medi Ambient de la 

Europea.  

El senyor VICENÇ VIDAL, conseller de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca.  

Implementació de l’economia circular per les regions 
europees i la societat civil".  Hi participen:  

El senyor el senyor SEBASTIÀ SANSÓ, director general 
d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus.

  

de maig de 2017, a 
ala d’actes del Parlament 

Paraules de benvinguda del senyor BALTASAR 
, president del Parlament de les Illes Balears. 

ABRIEL BARCELÓ, 
vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i 

conomia circular a les regions europees". Hi 

, directora general adjunta a 
de la Comissió 

, conseller de Medi Ambient, 

l’economia circular per les regions 

, director general 
d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus. 



 

 

 El senyor
l'Institut

 
 El senyor

Residus de Catalunya, i President d’ACR+.
 

 El senyor
residus de

 
 
13.30 h Torn obert de paraules i cloenda
 

 El senyor
Representació de la Comissió Europea per a Catalunya 
i les Illes Balears.
 

 La senyora 
la Direcció General de Medi Ambient 
Europea.

 

 La senyo
Centre Balears Europa

 
 
 
 
 
 
 
 
Confirmau-hi la vostra assistència a l’adreça electrònica:  
al telèfon  +34 971 17 72 76.
Aforament màxim: 90 persones.
Traducció: català/espanyol/anglès.
 
 

 

El senyor GONZALO PIERNAVIEJA, director 
Institut Tecnològic de les Illes Canàries. 

El senyor JOSEP MARIA TOST, director de l’Agència de 
Residus de Catalunya, i President d’ACR+. 

El senyor FERRAN ROSA, responsable de polítiques de 
residus de Zero Waste Europe. 

Torn obert de paraules i cloenda. Hi participen:

El senyor FERRAN TARRADELLAS, director de la 
Representació de la Comissió Europea per a Catalunya 
i les Illes Balears. 

La senyora JOANNA DRAKE, directora general adjunta a 
la Direcció General de Medi Ambient 
Europea. 

La senyora MARTA NEUS LÓPEZ, directora gerent del 
Centre Balears Europa 

la vostra assistència a l’adreça electrònica:  europedirectmallorca@cbe.es
17 72 76. 

màxim: 90 persones. 
català/espanyol/anglès. 
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