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Protocol de col·laboració amb l’Estat 
brasiler de Minas Gerais per a l’intercanvi 
d’experiències i transferència de tecnologia 
en matèria de medi ambient 
 

• La delegació catalana viatja acompanyada de cinc em preses que 
desenvolupen projectes de residus i aigua al Brasil  

 
 
El secretari general de Territori i Sostenibilitat, Pau Villòria, i el director de l’Agència de 
Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, han signat avui a la ciutat brasilera de Belo 
Horizonte un protocol de col·laboració amb el secretari d’Estat de Medi Ambient i 
Desenvolupament Sostenible de Minas Gerais (Brasil), Adriano Magalhães, la 
secretària de Desenvolupament Econòmic, Dorothea Werneck, i la presidenta de la 
Fundació Estatal de Medi Ambient (Ceam), Zuleika Estela Chiacchio, per intensificar la 
cooperació i estructurar el desenvolupament humà en base al desenvolupament 
sostenible. Entre d’altres qüestions, el protocol pretén impulsar actuacions en l’àmbit 
de la cooperació tècnica, científica  i innovació tecnològica en diverses àrees 
vinculades amb transferència de tecnologia i intercanvi d’experiències en el camp del 
medi ambient, i en especial en la gestió dels residus sòlids. 
 
En concret, s’identificaran i seleccionaran empreses catalanes disposades a promoure 
la investigació sobre el tractament dels residus sòlids i la seva cadena de producció a 
Minas Gerais; s’estudiarà la participació en el capital de diferents empreses mineres; i 
es promourà la col·laboració entre instituts, laboratoris i universitats per al 
desenvolupament de noves tecnologies. 
 
Aquest acord es va gestar durant la participació, a finals de l’any passat, del director 
de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, al congrés sobre residus 
“Residus i ciutadania” que es va celebrar a Belo Horizonte. Allà hi va exposar 
l’experiència de Catalunya en el sector del medi ambient, destacant el 
desenvolupament de tota una economia amb empreses preparades que genera un 
volum de llocs de treball del voltant de 3.500 llocs directes, a banda dels indirectes, 
sobretot en el sector del transport de residus. 
 
Villòria i Tost han estat acompanyats per cinc empreses catalanes que ja 
desenvolupen projectes de residus i aigua al Brasil: Masias Recycling, IDP, Aqualogy, 
Igeotest i Tradebe. 
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