
WEBINAR Nº6  
15 d’abril de 10 h a 12 h

La recollida selectiva d’olis vegetals usats.  
Models de recollida i iniciatives socials per incentivar-la.

10h00 Vídeo de la plataforma Residus municipals 

10h05 Benvinguda 
Ponent: Josep M Tost, Director de l’Agència de Residus de Catalunya

10h10 Introducció i moderació
Ponent: Teresa Guerrero, Cap del Departament de Foment de la Recollida 
Selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya

10h15 Presentació de l’estudi de generació del residu oli vegetal a Catalunya  
Ponent: Marta Carmona, Datambient

10h30 Models de recollida d’olis usats a Catalunya 
Ponent: Naiara Comas, Tècnica del Departament de Foment  
de la Recollida Selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya

10h45 Experiències de recollida selectiva porta a porta d’olis vegetals usats  
a la ciutadania i els comerços de Tremp i Pobla de Segur. 
Ponent: Benjamí Puig Arnau, Tècnic d’Obra Pública i Medi Ambient del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà  

11h00 Experiències de recollida selectiva d’olis usats en contenidors 
Ponent: Joan Fresno, Responsable tècnic del Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Occidental  

11h15 Experiències d’iniciatives socials per incentivar la recollida selectiva  
d’olis vegetals usats a Catalunya

Inserció social de les persones amb diversitat intel·lectual amb la recollida 
d’olis vegetals usats en envàs estandarditzat. 
Presentació i reproducció del vídeo del projecte 
Ponent: Eva Galván, Directora de l’Àrea d’Atenció a les Persones de 
l’Associació APINDEP

Investigació contra el càncer recolzada per la recollida d’oli vegetal usat 
Presentació i reproducció del vídeo del projecte “Greixos i càncer” 
Ponent: Juan Carlos Pardo, Institut Català d’Oncologia
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11h35 Neteja i tractament per a la valorització de l’oli vegetal usat
Ponent: Fernando Castillo, Gestió Especialitzada d’Olis i Líquids Industrials, SL

11h45 Torn de preguntes

12h00 Final del webinar


