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Inauguració
institucional
Gemma Badia 
Alcaldessa de Gavà i vicepresidenta segona de la Red Española 
de Ciudades por el Clima

Montse Ballarín 
Vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
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GEMMA BADIA 
“No estem per fer filosofia, sinó 
que estem en una emergència 
climàtica, amb una agenda per 
al 2030 els fonaments de la qual 
cal fer-los ara”

L’alcaldessa de Gavà, Gemma 
Badia, va ser l’encarregada d’inau-
gurar la cinquena edició de la Jor-
nada per una Economia Circular i 
Competitiva. De fet, Badia va posar 
l’accent en aquest darrer adjectiu, la 
competitivitat, un objectiu que s’es-
tà treballant des de l’Ajuntament de 
Gavà des de l’any 2016 i tenint pre-
sent els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) per evitar el 
canvi climàtic.

Així, Badia va destacar el paper 
de les administracions locals, “els 
agents d’impuls i transformació”, 
per impulsar les accions d’econo-

mia circular, per tangibilitzar-la, 
“és a dir, baixar a terra la idea de 
l’economia circular, saber què es-
tem fent dia a dia, posar-la en fets 
reals, en experiències tangibles”, 
però també compartir-les entre 
ciutats i aprendre.

“No estem per fer filosofia o per 
buscar projectes útils per d’aquí a 
deu anys, sinó que estem en una 
emergència climàtica, amb una 
agenda per al 2030 els fonaments 
de la qual cal fer-los ara”. I, per això, 
l’alcaldessa de Gavà va remarcar la 
importància del finançament que 
representen els fons europeus.

Badia va finalitzar la seva inter-
venció fent una crida a aprofitar els 
exemples de les ciutats en econo-
mia circular i adequar-los a cadas-
cun dels municipis implicats. L’alcal-
dessa va apuntar que la jornada és, 

 La transformació, 
si no és sostenible 
econòmicament, 
es trobarà moltes 
resistències.
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sobretot, per compartir experièn-
cies perquè el canvi serà sí o sí, i 
la manera que sigui competitiva. I la 
transformació, si no és sostenible 
econòmicament, es trobarà moltes 
resistències.

MONTSE BALLARÍN 
“L’economia circular s’ha 
convertit en una palanca 
fonamental en la lluita contra   
el canvi climàtic”

Ballarín va començar la seva in-
tervenció destacant que l’economia 
circular ha esdevingut una palan-
ca fonamental en la lluita contra el 
canvi climàtic i, per això, en un espai 
central de les organitzacions públi-
ques. A més, la ciutadania, espe-
cialment la més jove, és conscient 
que cal un canvi en el sistema de 
producció, que és allò que pretén 
l’economia circular.

Així, per a Ballarín, l’economia 
circular ocupa un paper central 
en les polítiques de desenvolupa-
ment a la Unió Europea, no no-
més mediambiental, sinó també 
d’innovació, de l’aparició de nous 
sectors econòmics emergents i de 
creació d’ocupació. Per a ella és 
fonamental aconseguir un equili-
bri entre aquestes tres sostenibi-
litats: la mediambiental, la social i 
l’econòmica. Segons Ballarín, des 
de l’Estat hi ha una aposta clara 
de transformació del sistema pro-
ductiu que posa de manifest el Pla 
de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, i sobretot els PERTE 
(Projectes Estratègics per a la Re-
cuperació i Transformació Econò-
mica). La ponent va destacar la 
importància de veure com tots els 
projectes de transició ecològica es 
fan realitat a les ciutats, les quals 
no han de ser vistes com a part del 

problema (de la contaminació i la 
degradació del medi ambient), sinó 
part de la solució.

Un altre aspecte important que va 
destacar Ballarín va ser el de com-
partir, el de teixir aliances entre els 
sectors públic i privat, perquè sen-
se elles la sostenibilitat econòmica 
i mediambiental no serà possible. 
Per això, va subratllar que el canvi 
no és només tecnològic, sinó també 
organitzatiu i cultural.

Ballarín va desgranar les accions 
del seu departament, com a servei 
de suport a l’economia verda i cir-
cular per impulsar la transformació 
entre les empreses i els municipis 
metropolitans. Una altra acció és 
l’assistència tècnica a municipis i 
empreses que volen aplicar pro-
jectes d’economia circular. També 
analitzen el metabolisme dels po-



lígons d’activitat econòmica per 
identificar els fluxos d’energia, ma-
tèries primeres i residus daquestes 
activitats. Tota la informació és ac-
cessible a través de Gespae, una 
eina de gestió territorialitzada que 
afegeix una capa d’informació més 
a la que ja hi ha sobre els polígons 
d’activitat econòmica. Tot això per-
met identificar millores en l’eficièn-
cia productiva.

Finalment, Ballarín va revelar 
l’entrada en un camp nou: contribuir 
a la descarbonització i la mobilitat 
sostenible. Així, des de l’AMB es 
participa a l’Acord per la descarbo-
nització del territori metropolità de 
Barcelona i a la vall de l’hidrogen de 
Catalunya promovent la convergèn-
cia dels sectors públic i privat, i afa-
vorir les energies sense les quals ja 
no podem pensar el futur.

Ballarín va acabar la seva inter-
venció assegurant que “apostar per 
l’economia verda ja no és una apos-
ta ideològica, sinó una necessitat 
lògica”.

75ª JORNADA DE DEBATES Y EXPERIENCIAS  

Apostar per 
l’economia verda 
ja no és una 
aposta ideològica, 
sinó una 
necessitat lògica



Evidèncias d’estratègies 
d’èxit circular. 
Ciutats de referència: 
Manchester i Sevilla
Ryan Bellinson 
Investigador principal de Ciutats, Clima i Innovació a l’Institut 
d’Innovació i Propòsits Públics de la University College de Londres

Esperanza Caro 
Directora general de Desenvolupament Sostenible, Finançament i 
Acció Exterior de l’Ajuntament de Sevilla.
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Manchester va 
ser una de les 
primeres zones 
del Regne Unit 
a declarar la 
urgència climàtica 
i aconseguir ser 
neutres respecte 
al carboni

Bellinson va iniciar la seva inter-
venció explicant que el Gran Man-
chester és una segona regió urbana 
en la qual viuen més de dos milions 
de persones. Tenen un enfocament 
orientat a les missions en economia 
circular per a redesenvolupar tota 
aquesta regió urbana. Barcelona 
també està en el procés de llançar 
vuit missions. Les missions consistei-
xen en un canvi en el full de ruta tra-
dicional, el qual passa de ser vertical 
a horitzontal. Així, la missió es divideix 
en desafiaments que són assumits 
per actors que treballen en diferen-
ts iniciatives. Unes iniciatives que 
comencen sent petites, però que es 
van ampliant amb el temps, és a dir, 
es passa de prototips a petita escala 
amb molt d’aprenentatge, a proces-
sos pilots. Aquest enfocament per-
met a llocs com el Gran Manchester 
o altres fer els canvis necessaris, com 
els de l’economia circular.

Bellinson va passar a fer un ràpid 
repàs de la història de la regió d’uns 
150 anys com a pionera de la Revo-
lució industrial fins a convertir-se en 
una icona cultural actual. Ara s’inten-
ta -la regió intenta- ser pionera en 
l’economia verda. Així, va ser una de 
les primeres zones del Regne Unit a 
declarar la urgència climàtica i acon-
seguir ser neutres respecte al carbo-
ni, cosa que ara s’està convertint en 
el desenvolupament d’accions d’eco-
nomia circular.

Aquestes accions es van perfilar 
a partir de 2017, quan des de l’Ajun-
tament es va obrir la problemàtica 
a la ciutadania, amb el desenvolu-
pament de 42 actes a tota la ciutat 
i l’aportació de més de 2.000 per-
sones, les quals van compartir les 
seves idees sobre el que ha de ser 
una ciutat verda. Totes les dades 
van ser analitzades a la Universitat 
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de Manchester i es va arribar a la 
conclusió que per a ser neutres en 
carboni i aconseguir un compromís 
amb l’Acord de París calia tenir un 
pressupost ambiciós per a aconse-
guir innovació. I aquí és on entren 
en joc les missions.

El Gran Manchester va desenvo-
lupar un pla ambiental, a través de 
les missions, per convertir la regió en 
neutra de carboni el 2038. El pla es 
va publicar el 2019 i, posteriorment, 
una sèrie d’actors van desplegar un 
pla d’economia circular, un pla soste-
nible de consum i producció. El pla se 
centra a integrar models de l’econo-
mia circular centrats en tres àrees: la 
indústria, el desenvolupament polític i 
els consumidors. L’important és que el 
pla ha imposat uns objectius a acon-
seguir fins al 2025 i fer-ne el segui-
ment. Tot i això, Bellinson ha apuntat 
que una cosa rellevant és pensar com 

treballar conjuntament (administra-
cions, empreses i ciutadania) per fa-
cilitar el canvi.

Tot seguit, Esperanza Caro va 
mostrar l’aposta de la ciutat de Se-
villa a la lluita contra l’emergència 
climàtica i com l’economia circular 
serà el model productiu que perme-
trà que aquesta lluita sigui efectiva. 
I és que Sevilla és molt vulnerable al 
canvi climàtic, amb episodis de se-
queres, altes temperatures o inun-
dacions constants a la història de la 
ciutat. Per això ja fa temps que van 
fer la primera declaració nacional 
per una economia circular.

Al principi, l’economia circular se 
circumscrivia a la línia de béns, però 
va més enllà de la gestió dels resi-
dus o les matèries primeres. És un 
replantejament de les ciutats des del 
principi del cicle productiu i en diver-

sos àmbits: urbanístic, educacional, 
sanitari... És un nou concepte lligat a 
com fer-ho.

En el cas de Sevilla, aquest con-
cepte es va unir al Pla Estratègic 
de la ciutat per al 2030, amb sis 
eixos, una de les quals és l’aposta 
pel medi ambient, la sostenibilitat 
i l’economia circular. Per això cal 
saber cap a on es vol anar, ja que, 
en el cas de la capital andalusa, és 
una ciutat climàticament neutra i 
descarbonitzada per al 2030. És un 
objectiu tan enorme que requereix 
el suport i la col·laboració de tots 
els actors de la ciutat.

Per arribar a aquest objectiu, la ciu-
tat ha elaborat diversos projectes (mis-
sions) com el Cartuja e-City, una col·la-
boració publicoprivada per transformar 
el districte tecnològic de la Cartuja on 
cada dia treballen 33.000 persones i hi 
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Sevilla ha elaborat 
diversos projectes 
per transformar el 
districte tecnològic 
de la Cartuja i 
convertir la zona 
en un espai neutre 
energèticament

ha activitats educatives, d’alta tecnolo-
gia, culturals i comercials. La intenció 
és convertir la zona en un espai neutre 
energèticament, digitalitzat (ús intel·li-
gent dels recursos) i distribuït (treball 
en xarxa en la gestió dels recursos) per 
al 2025.

Un altre dels projectes verds de Se-
villa és CartujaQanat, on s’utilitza una 
tecnologia antiga iraquiana com el 
qanat, consistent en una canalització 
subterrània per on es passa aigua per 
refrigerar l’ambient en espais oberts. 
Altres projectes són la producció de 
biogàs per a la flota d’autobusos ur-
bans a partir dels residus orgànics, 
o la rehabilitació residencial a través 
d’una xarxa d’oficines publicopriva-
des formada per tots els actors del 
sector, amb les quals cercar fórmules 
administratives per emprendre les re-
formes de l’habitatge des del punt de 
vista energètic.



TAULA RODONA 
Com l’administració pública 
està descarbonitzant 
l’economia: transició 
energètica i reptes de futur

Carmen Durán 
Consellera tècnica de la Subdirecció General d’Economia Circular 
del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Teresa Muela 
Secretària general de la Federació Andalusa de Municipis i 
Províncies

Patricia García 
Directora d’Innovació de l’Ajuntament de Gijón
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La taula rodona va ser moderada 
per Jordi Tort, primer tinent d’alcal-
dessa de l’Ajuntament de Gavà, qui va 
apuntar que posar en marxa “un nou 
sistema econòmic circular no és una 
opció davant d’una nova realitat en la 
qual com menys recursos consumim i 
més els reutilitzem, més rics som”. Per 
això va advocar per la presa de cons-
ciència global.

La taula rodona va comptar amb la 
participació de:

Carmen Durán, consellera 
tècnica de la Subdirecció 
General d’Economia Circular 
del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico

Durán va explicar que situacions 
com la covid o la guerra a Ucraïna el 
que fan és visualitzar una problemàtica 
com és l’alça dels preus. Això fa pale-

sa la necessitat d’unes polítiques en 
economia circular perquè el sistema 
econòmic actual, el lineal, és clarament 
poc sostenible. Cosa que s’agreuja 
amb el creixement demogràfic i un ac-
cés més gran de la classe mitjana als 
béns de consum. Per això, és urgent 
començar a fer servir els recursos de 
forma més eficient i millorar la gestió 
dels residus per reintroduir-los en el 
procés productiu.

Durán també va assegurar que la 
consciència cap a l’economia circular 
és cada vegada més gran, ja que l’eco-
nomia circular permet reduir la despesa 
energètica per la qual cosa contribueix 
de manera clau a les polítiques contra 
el canvi climàtic. Un exemple és l’acer, 
en el qual es pot reduir fins a un 80% 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, 
una cosa semblant al que passa al flux 
alimentari. L’economia circular va més 
enllà de proveir de portadors energètics, 
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ja que cerca que els materials es man-
tinguin el màxim temps possible dins 
del cicle productiu.

Durán també va detallar la Llei de 
Residus i Sòl Contaminat, un nou 
marc normatiu enfocat a l’economia 
circular i que pretén reduir l’emissió 
de residus i afavorir les etapes que 
permetin un aprofitament dels pro-
ductes per la reutilització mitjançant 
mesures i incentius. També s’amplia 
la responsabilitat dels productors 
perquè tinguin en consideració totes 
aquestes qüestions. A més, s’obliga 
les administracions locals a estab-
lir una taxa de residus que inclogui 
costos ambientals com l’emissió de 
gasos amb efecte d’hivernacle.

Des del Ministeri, totes les qües-
tions d’innovació queden integrades 
en un Pla d’Acció d’Economia Cir-
cular, un instrument amb 166 me-
sures que posa en marxa l’Adminis-
tració per poder assolir el repte de 
l’economia circular. Entre aquestes 
mesures n’hi ha unes de pròpies on 
s’introdueixen de manera transver-
sal totes les qüestions d’economia 
circular. Els treballs d’absorció de 
CO2 es concentren en abocadors 
o mitjançant el compostatge, o el 

reciclatge d’elements altament con-
taminants com bateries o plaques 
fotovoltaiques.

Teresa Muela, secretària general 
de la Federació Andalusa de 
Municipis i Províncies

Muela es va mostrar optimista de 
cara al futur i va assegurar que la 
transició cap a una economia verda 
és possible, per la qual cosa la FAMP 
aposta decididament per això i “re-
pensar els nostres hàbits de vida”. En 
aquest repensar el model de ciuta-
t-poble, Muela va confiar que els al-
caldes i les alcaldesses d’Andalusia 
preservin l’espai públic i dissenyin les 
polítiques públiques des de l’ànima del 
ciutadà a qui donen servei. Sempre 
tenint en compte les potencialitats de 
cada municipi. Així, des de la FAMP 
han fet de nexe d’unió entre les admi-
nistracions públiques i les empreses 
per posar en marxa la transformació. 
Fruit d’això és un observatori sobre la 
transició verda treballat conjuntament 
amb EcoEmbes.

Amb vista al futur, Muela va desta-
car la necessitat de continuar inver-
tint en innovació i de treballar amb el 
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sector universitari. Així, s’engegaran 
projectes i iniciatives que milloraran el 
nivell de vida de la ciutadania, a més 
de crear llocs de treball.

Patricia García, directora 
d’Innovació de l’Ajuntament 
de Gijón

García va iniciar la seva intervenció 
explicant que la descarbonització de 
l’entorn de Gijón és complexa i que 
implica tots els actors, incloent-hi la 
ciutadania. Una situació que s’ha vist 
interrompuda amb la crisi de la covid i 
alentida amb la guerra a Ucraïna. Un 
conflicte que, segons García, no ens 
hagués afectat gaire si ja s’haguessin 
fet els passos adequats a la imple-
mentació de l’economia circular.

Per aconseguir aquesta des-
carbonització, García va apuntar 
que des de Gijón es realitzen pro-

jectes integrals, tenint en compte 
que les administracions locals són 
les més properes a la ciutadania i, 
per tant, les que més poden tan-
gibilitzar aquests projectes. Així, 
la principal actuació a Gijón en 
aquest sentit és el contracte per 
a la gestió dels serveis energètics 
en què tota l’energia subministra-
da és verda, amb enllumenat LED 
(uns 44.000) i altres mesures que 
permetran reduir en unes 80 to-
nes l’emissió de CO2 i el consum 
en uns dos milions de kw/h.

Pel que fa a la col·laboració publi-
coprivada en les accions de l’econo-
mia circular, García va assegurar que 
tots som un i tots som corresponsa-
bles, encara que va definir com a rep-
te la conjugació dels interessos entre 
els dos sectors encara que l’objectiu 
sigui comú. Des de Gijón es treballa 
en aquest sentit amb instruments 

com els beneficis fiscals o la creació 
de comunitats energètiques on l’Ajun-
tament és part associada. O bé con-
vertir la ciutat en un laboratori d’expe-
rimentació de les energies renovables 
i en una aula d’aprenentatge.

Un altre factor important en la 
mitigació del canvi climàtic és l’ab-
sorció dels gasos ja emesos, as-
pecte en què García va destacar el 
paper de l’R+D. Per això, els ajunta-
ments haurien d’establir col·labora-
cions amb altres entitats expertes 
no només per a la investigació, sinó 
també per al testatge i el desenvo-
lupament de productes comercials. 
Així, a Gijón treballen a tecno sòls, 
un projecte de revaloració de resi-
dus per a sòls útils per als arbres. 
O en asfalt que absorbeix gasos, o 
en drenatge sostenible, entre altres 
projectes, com ara la xarxa separa-
tiva d’aigües de pluges.
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PITCH DE PROJECTES:  
Bones pràctiques 
i casos d’èxit
Georgina Cepas 
Cap de Medi Ambient a Mercabana

Fernando Martínez 
Catedràtic de l’Àrea d’Enginyeria de la Construcció a la 
Universidad de A Coruña

Catalina Balseiro 
Directora d’Innovació i Coneixement d’Aigües de Barcelona

Raúl González 
CEO i cofundador d’Ecodicta

Óscar Carreras 
Gestió de projectes a Celsa, nanotecnòleg i químic de materials

Marisa Álvarez 
Cap del servei de neteja viària, planificació, prevenció i gestió de 
residus de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
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FOODBACK - Alimentació.
Georgina Cepas, cap de Medi 
Ambient a Mercabarna

Cepas va iniciar la seva interven-
ció explicant que Mercabarna, la 
societat gestora del mercat d’abas-
taments de Barcelona, genera unes 
30.000 tones de residus a l’any i té 
una taxa de reciclatge del 76%, en-
tre altres dades operatives. El febrer 
de 2022 es va inaugurar el Foodba-
ck, la comesa del qual és l’aprofita-
ment de la matèria orgànica vege-
tal procedent dels excedents dels 
majoristes. El projecte inclou altres 
beneficis socials, com ara la inser-
ció laboral de persones en risc (que 
fan la selecció dels productes) o la 
distribució dels productes a través 
del Banc d’Aliments. I és que en el 
projecte també hi participen actors 
públics i privats, com Creu Roja o 
Càritas, entre d’altres.

CENICIENTA - Materials 
Fernando Martínez, catedràtic 
de l’Àrea d’Enginyeria de la 
Construcció a la Universitat 
de A Coruña

Martínez, coordinador d’un grup de 
recerca de la Universitat de la Co-
runya, va explicar que intenta ges-
tionar els residus (cendres) generats 
per l’activitat de les centrals tèrmi-
ques. Uns 2.500 milions de tones de 
cendres de fons acumulades al llarg 
dels anys. Aquestes cendres de fons 
s’han utilitzat habitualment com a 
material de construcció en formigons 
i morters. Davant d’aquest fet, Martí-
nez va exposar tres premisses: 1- Els 
residus són un recurs. “Aviat no dis-
tingirem entre escombraries i matèria 
primera”. 2- La construcció suposa un 
enorme magatzem de materials. 3- 
Els materials de construcció poden 
ser dipòsits de residus. Així, des del 
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projecte Ventafocs han fet material 
de construcció de diversos residus 
(llots de depuradora, piles usades, 
petxines de musclos, pneumàtics…) 
Ventafocs neix de la unió de quatre 
empreses i dos centres tecnològics 
amb la idea de caracteritzar el residu 
i introduir-lo com a àrid al formigó o 
per a estabilització de sòls per a car-
reteres. En tots dos casos, l’emissió 
de gasos emesos són menors que 
sense productes reciclats.

RECAIGUA - Aigua 
Catalina Balseiro, directora 
d’Innovació i Coneixement 
d’Aigües de Barcelona

Balseiro va explicar que des de l’em-
presa gestionen el cicle de l’aigua a la 
regió de Barcelona, des de l’origen i el 
tractament fins a la tornada a les de-
puradores. Des d’aquí se li dona una 
segona vida per a altres usos, en el 
marc del projecte Recaigua, que pre-
tén donar solució als dèficits hídrics 
provocats per un canvi climàtic carac-
teritzat per un descens en les precipi-
tacions i, quan es donen, són sobtats i 

concentrats. Recaigua és una manera 
d’innovar, fer que l’aigua regenerada 
arribi a les ciutats. El projecte, nascut el 
2017, s’ha treballat conjuntament en-
tre Aigües de Barcelona, l’Ajuntament 
de Gavà i el centre de recerca Ceta-
qua, i que s’ha concretat en la creació 
de punts de recàrrega d’aigua per a la 
neteja viària (actualment amb aigua 
regenerada). A través de tecnologies 
digitals, Recaigua permet controlar el 
consum que es produeix de l’aigua. 

ECODICTA - Moda 
Raúl González, CEO 
i cofundador

González va iniciar la seva inter-
venció apuntant que, moltes vega-
des, la sostenibilitat té a veure amb 
el sentit comú. Cosa que es posa en 
pràctica a Ecodicta, una empresa de 
lloguer de roba a través de la tecno-
logia. González va exposar el princi-
pal problema de la moda, la sobre-
producció (al món es fabriquen més 
de 100.000 milions de peces que 
amb prou feines es fan servir 6-7 
vegades abans de ser rebutjades). A 
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Ecodicta es busca aprofitar al màxim 
les peces de roba produïdes a través 
d’un armari compartit en xarxa. Així, 
les clientes reben entre tres i vuit 
peces cada mes que són tornades al 
final d’aquest període per rebre no-
ves peces. Aquesta servitització de 
la moda permet no només el reapro-
fitament de les peces, sinó també 
el descobriment de noves marques 
o ajustar els preus del lloguer. De 
fet, des d’Ecodicta asseguren que el 
mercat tèxtil de segona mà creixerà 
més el 2023, amb la moda sostenib-
le com a punta de llança, ja que su-
posa un estalvi de més de 7.500 kg 
de CO2 i de gairebé 18.000 tones 
d’aigua (dades de 2021).

CELSA - Construcció 
Óscar Carreras, gestió de 
projectes I+D, nanotecnòleg 
i químic de materials

Carreras va explicar que al grup 
Celsa es generen uns set milions 
de tones d’acer a l’any provinent de 
ferralla. Aquesta ferralla es proces-
sa en uns forns elèctrics on es ge-
nera un residu: l’escòria blanca. A 

l’any es generen uns 50 milions de 
tones d’aquest residu que, habitual-
ment, pararà a l’abocador. A més, té 
una valoració molt baixa, i només 
una petita part es pot reutilitzar 
com a component de ciment. Però 
l’escòria blanca també té un alt per-
centatge d’òxid de calci (calç), un 
additiu industrial usat en processos 
siderúrgics, és purificant i ajuda 
al procés de fosa. El problema és 
que l’escòria blanca és molt volàtil 
i genera una pols perjudicial per a 
la salut. Una manera de contrares-
tar aquest inconvenient és afegir 
sorra de platja per estabilitzar l’es-
còria blanca. En aquesta unió hi ha 
la merwinita, un mineral més esta-
ble que l’escòria blanca. Una altra 
forma d’estabilitzar l’escòria blanca 
és traspassar-la a unes làmines 
metàl·liques per al refredament rà-
pid, cosa que permet la seva esta-
bilització. Amb aquests processos 
s’aconsegueix un estalvi del 30% 
a la mineria de calç, a més d’evi-
tar l’enviament a gairebé mig milió 
de residus d’escòria blanca, i dei-
xar d’emetre gairebé 73.000 tones 
anuals de CO2.
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AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS - Gestió de residus

Marisa Álvarez, cap del servei 
de neteja viària, planificació, 
prevenció i gestió de residus

Álvarez va mostrar el procés de con-
versió del Punt Verd del municipi barce-
loní de Sant Cugat del Vallès a l’Ambi-
teca, un espai de venda dels productes 
rebutjats per la ciutadania. Així, l’edifici 
gris i amb productes mal acumulats ha 
esdevingut un espai amigable i apte 
per a les famílies, on el que abans es 
considerava escombraries ara són pro-
ductes. Així, en aquest espai ara es 
fan tallers de jardineria, compostatge 
domèstic, reparació de bicicletes o mo-
bles... i s’han creat llocs de treball del 
tercer sector. Ara, els productes estan 
ordenats com a qualsevol botiga d’in-
tercanvi. De fet, tots els productes de 
l’Ambiteca es troben a un portal web 
d’intercanvi i donació.
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Clausura institucional
Jordi Tort 
Primer tinent d’alcaldessa i president de l’àmbit de Serveis 
Centrals, Desenvolupament Econòmic Sostenible, Projecció de la 
Ciutat i Esports de l’Ajuntament de Gavà
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Jordi Tort va ser l’encarregat 
de tancar la primera sessió de la 
jornada, que va qualificar de posi-
tiva per les nombroses experièn-
cies mostrades que podrien servir 
d’exemple per als assistents. Va in-
sistir en la idea que l’economia cir-
cular no és una opció, i va subratllar 
el paper de les administracions i 
del sector educatiu en la formació 
d’un consum nou, més responsable 
amb el medi ambient. Tort va advo-
car per un apoderament dels ciu-
tadans perquè no esperin un gest 
de les administracions que obliguin 
aquests canvis en el consum, sinó 
que aquests sorgeixin dels ciuta-
dans per obligar les administra-
cions a canviar els marcs norma-
tius. I va concloure: “només que el 
20% de les coses que fem el 100% 
de les persones, les fem bé, canvia-
rem molt més que si el 20% de les 
persones ho fan tot bé”. I és que 

l’economia circular no és només 
ambiental, també és social: crear 
llocs de treball, millorar la inserció 
de persones en risc o el consum de 
productes de proximitat.

Només que el 20% 
de les coses que 
fem el 100% de les 
persones, les fem 
bé, canviarem molt 
més que si el 20% 
de les persones ho 
fan tot bé
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DECÀLEG:
10 idees clau de la 
5a jornada per una 
Economia Circular 
i Competitiva
Els darrers minuts de la jornada, abans de la clausura 
institucional, van servir per compartir amb totes les persones 
presents les principals conclusions, idees i reptes plantejats 
durant la jornada. Un decàleg d’idees clau elaborat per l’equip de 
tècnics de la jornada i llegit per la presentadora i la moderadora 
de la sessió, Belén Kayser, periodista especialitzada en medi 
ambient, sostenibilitat i consum conscient.
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És moment de tangibilitzar l’economia circular, portant a terme accions 
que donaran peu a un canvi real.

Per a ser realment competitius hem de crear xarxes de col·laboració i 
atraure línies de finançament. És imprescindible la feina conjunta entre 
els sectors públic i privat.

No només cal pensar a reduir les emissions. També cal incentivar l’R+D 
per implementar accions postcarbonització.

Les ciutats planegen la seva transformació verda a partir de la 
metodologia de les missions (casos de Manchester i Sevilla): assolir 
objectius concrets en un determinat marc temporal.

Els ajuntaments són les primeres administracions que han d’aplicar 
polítiques sobre economia circular. Accions senzilles, com incentius 
fiscals, poden ajudar a fer que empreses i ciutadania s’hi impliquin.

Cal actuar en les etapes primeres del cicle de vida del producte, que és on 
es produeix el 80% de la seva petjada ambiental (nou marc legislatiu).

És imperatiu transversalitzar l’economia circular. Cal actuar sobre 
problemàtiques concretes en tots els sectors, cap no pot quedar-ne al 
marge.

Els residus no són brossa, sinó que ja són un recurs: aviat no els 
distingirem de les matèries primeres.

La servitització de productes és una solució possible en el model de 
consum per evolucionar cap a la circularitat i rebaixar les tensions en la 
producció. 

La transició cap a l’economia circular no és ideològica, sinó una 
necessitat lògica.
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