
La Plana al Día 20/12/2019 

 

La Càtedra Reciplasa de l'UJI realitzarà accions formatives en 

gestió mediambiental amb centres educatius en 2020 
 

  

 

La Comissió Mixta de Seguiment de la Càtedra Reciplasa de Gestió de Residus Urbans de la 

Universitat Jaume I ha presentat avui la memòria de les activitats realitzades durant l'any 

2019 i el programa d'activitats previstes per a 2020.  

 

Entre les activitats realitzades en l'any 2019, cal destacar una nova edició del concurs «Què 

fem amb el fem?», al qual es van presentar més d'una vintena de treballs, i que està dirigit a 

l'estudiantat preuniversitari amb el propòsit de fomentar en els centres d'ensenyament una 

major conscienciació sobre la gestió responsable dels residus urbans; el cicle de conferències 

de la Càtedra; i la nova convocatòria dels premis al millor treball final de grau (TFG) i millor 

treball final de màster (TFM) en les àrees d'interès de la Càtedra, que s'entregaran el pròxim 

mes de gener. 

 

Quant a la proposta d'activitats per a l'any 2020 cal destacar, com a novetat, la col·laboració 

amb centres educatius de la província de Castelló per a la formació específica del professorat 

en gestió mediambiental, reciclatge, reutilització i reducció dels residus mitjançant la 

realització de cursos de formació. A més d'aquesta col·laboració amb la comunitat de centres 

per la sostenibilitat de la província de Castelló, es realitzarà una nova edició del concurs «Què 

fem amb el fem?» i dels Premis de la Càtedra; i es desenvoluparan dos projectes 

d'investigació en el marc de la Càtedra: una investigació sobre el control de contaminants 

orgànics en les aigües de l'entorn de la planta de Reciplasa, a realitzar per l'Institut 

Universitari de Plaguicides i Aigües; i una altra sobre el combustible sòlid recuperat (CSR) 

produït a partir de rebutjos de la planta de tractament mecànico-biològica d'Onda, que serà 

realitzada pel Grup d'Enginyeria de Residus de l'UJI (INGRES). 

En la comissió han estat presents, per part de l'UJI, la rectora, Eva Alcón; el vicerector 

d'Investigació i Transferència, Jesús Lancis; Modesto Fabra, vicerector de Planificació, 

Coordinació i Comunicació; Félix Hernández, director de la Càtedra i catedràtic de Química 

Analítica, i el catedràtic de Projectes d'Enginyeria, Antonio Gallardo. Per part de Reciplasa, 

el president, Ignasi Garcia; el vicepresident, Salvador Aguilella, i el director tècnic de 

l'entitat, Fernando Albarrán.  

 

Aprofitant la reunió de la comissió, la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón; el 

president de Reciplasa, Ignasi Garcia, i el conseller delegat de l'entitat, Salvador Aguilella, 

han signat un annex per a modificar una clàusula de gestió administrativa del conveni de 

renovació de la Càtedra firmat el passat mes de març de 2019.  
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La Càtedra Reciplasa de Gestió de Residus Urbans es va crear l'any 2016 mitjançant un 

conveni entre l'UJI i Reciclados de Residuos la Plana, S.A. i té com a objectius generals el 

foment de la docència, la investigació, la difusió del coneixement i la innovació en el sector 

de gestió i tractament de residus sòlids urbans. 

 


