
Jornada:  
Recuperació energètica 
de residus a la indústria 
cimentera

22 de juny de 2017

Foment del Treball Nacional
Via Laietana, 32
08003 Barcelona

Organitzada per: 

Amb la co·laboració de:



PLACES LIMITADES 
Accés gratuït

Imprescindible confirmar assistència
a través de:

jornadas@fundacioncema.org

El 26 de gener de 2017 la Comissió Europea va publicar 
una Comunicació sobre el paper de la transformació 
dels residus en energia dins de l’Economia Circular: “The 
role of waste-to-energy in the circular economy”.

Aquesta Comunicació deriva de l’estudi del Joint 
Research Centre (JRC), “Towards a better exploitation 
of the technical potential of waste-to-energy”. En tots 
dos documents es reconeix el paper destacat que juga 
la indústria cimentera en l’aprofitament energètic de 
residus no reciclables.

A més de la Comunicació de la Comissió Europea, la 
jornada servirà per presentar dos estudis de referència, 
relatius a la utilització de combustibles derivats de 
residus a la indústria cimentera:

• L’estudi desenvolupat per l’Associació Europea 
de Fabricants de Ciment (Cembureau), relatiu a 
les barreres i oportunitats per incrementar l’ús de 
combustibles alternatius en diversos països de la UE.

• La setena actualització de l’observatori que realitza 
anualment l’Institut Cerdà per a la Fundació CEMA, 
relatiu a l’evolució de la valorització de residus en 
fàbriques de ciment a Espanya, des de l’any 2004.



11:00 - 11:30: OBERTURA: 
   
 Vicente Sánchez Jiménez
 Secretari General de CCOO de Construcció i 

Serveis i Vicepresident de Fundació CEMA

 Antonio Deusa Pedrazo
 Vicesecretari general i Coordinació Àrea Externa 

d’UGT-FICA, Federació d’Indústria, Construcció i 
Agro

 Jaime Ruiz de Haro
 President de Fundació CEMA i OFICEMEN
 
 Dimas Vallina García
 Director Gerent de Fundació CEMA

11:30 - 13:00: Presentació de la Comunicació “waste-
to-energy” i de dos estudis sobre el 
potencial de la indústria cimentera per 
a l’aprofitament energètic de residus no 
reciclables. 

 Comunicació: “The role of waste-to-energy in 
the circular economy” (videoconferència)

 Jorge Díaz del Castillo
 European Commission DG Environment. Unit B3 

- Waste Management & Secondary Materials

 Estudi: Ús de combustibles derivats de 
residus en diversos països de la UE: Barreres i 
Oportunitats

 Jessica Johnson
 Directora de Comunicació de Cembureau-

Associació Europea de Fabricants de Ciment

 Estudi: Reciclatge i Valorització de Residus a la 
Indústria Cimentera Espanyola (Actualització 
any 2015)

 Miguel Hernández Moreno
 Director de l’àrea de medi ambient de l’Institut 

Cerdà

13:00 - 13:15: CLOENDA:

 Ferran Falcó i Isern
 Secretari general de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya
 

Programa



Lloc:

Foment del Treball Nacional 
Via Laietana, 32
08003 Barcelona

Fundación Laboral del Cemento
 y el Medio Ambiente

C/ José Abascal, 53 - 1º
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Tel.: (+34) 91 451 81 18
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