
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
Servei d’Assistència Municipal
Passeig de Sant Antoni, 100. 43003 Tarragona.

Unitat de Formació
C/ Carles Riba, 6, baixos. 43007 Tarragona. 
Tel. 977 291 410 / Fax 977 291 537 / formacio@dipta.cat   

de 9  a 9.20 h
acreditació i lliurament 
de la documentació 

benvinguda i presentació 
de la sessió
Sra. Núria Crivillé Miró.  
Diputada delegada de Medi Ambient, 
Salut Pública i Territori de la Diputació de 
Tarragona.

Sr. Alfred Vara Blanco.  
Cap del Departament de Prevenció de 
l’Agència de Residus de Catalunya.

de 9.20 a 9.45 h 
implantació recollida 
selectiva d’oli domèstic usat 
al camp de tarragona i les 
terres de l’ebre
Sra. Núria Crivillé Miró.  

Diputada delegada de Medi Ambient, Salut 
Pública i Territori.

de 9.45 a 10.30 h 
setmana europea de la 
prevenció de residus
Recursos i Oportunitats. Acte comú 
europeu de la Setmana: Presentació 
d’accions comunes
Sr. Alfred Vara Blanco  
Cap del Departament de Prevenció de 
l’Agència de Residus de Catalunya.

de 10.30 a 11.30 h 
casos pràctics
Experiències en prevenció de residus al 
municipi de Reus. 
Sra.  Sílvia Muñoz, tècnica de Neteja i 
Recollida de l’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Reus.

Reducció dels envasos en el sector 
vitivinícola. 
Sr. Eduardo Mas, responsable de Qualitat, 
Seguretat i Medi Ambient del Grup 
Codorniu  (Premi Europeu de Prevenció 
Residus 2010).

Accions de prevenció de residus al Montsià 
i Baix Ebre: activitats a les escoles i altres. 
Sra. Noèlia Fabra Navarro, tècnica de 
Comunicació i Educació ambiental del CODE 
(Consorci de Serveis Agroambientals de les 
comarques del Baix Ebre i Montsià ).

11.30 h 
espai d’intercanvi de llibres

Objectius
· Conèixer projectes en prevenció i gestió de residus.

· Impulsar la participació dels ens locals en la IV edició de la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus (del 17 al 25 de Novembre de 2012).

· Promoure l’intercanvi de llibres entre els assistents.

Destinataris
Alcaldes, regidors, secretaris i personal del sector públic vinculat a l’àmbit 
de medi ambient. Entitats catalanes, empreses, institucions educatives i 
associacions.  

Inscripcions
Tramitar el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent 
adreça amb el nom d’Inscripció a jornades: http://www.dipta.cat/formacio 

Termini d’inscripció: 3 d’octubre de 2012 

Places limitades. No es confirma l’admissió. Només es comunicarà, si escau, 
la denegació d’assistència.

Lloc de realització
Palau de la Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, 100.

* Els assistents podran portar llibres per intercanviar amb els altres assistents 
i/o amb la Diputació de Tarragona.

10 d’octubre de 2012
Palau de la Diputació de Tarragona

àmbit medi ambient i salut

PROGRAMA

Sessió informativa
Prevenció i gestió de residus

Col·laboren:

Codi: SAM-F-JOR12-009


