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Pròximes iniciatives 
finançades per la Unió 
Europea en el nou marc 
plurianual
Tim Caulfield 
Director de la Urban Innovative Actions (UIA)

Adele Bucella 
Cap de la Unitat de Projectes i Programació a la secretaria 
d’URBACT
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La segona sessió de la Jornada 
Per una Economia Circular i Com-
petitiva va començar amb la benvin-
guda de Jordi Tort, 1r tinent d’alcal-
dessa del Ajuntament de Gavà, que 
va agrair a les institucions europees 
el finançament que ofereixen als 
ajuntaments i governs locals. Grà-
cies a ells, són possibles projectes 
com els que s’han donat a conèi-
xer en aquesta jornada: “Quan els 
ajuntaments volem fer coses noves 
que van més enllà de les nostres 
competències i la nostra capacitat 
d’inversió, moltes vegades no po-
dríem fer-les si no fos per aquesta 
mena de finançament”. Tort també 
va agrair la presència a Gavà de 
Tim Caulfield i Adele Bucella, dues 
de les persones que donen suport 
a molts d’aquests projectes, per a 
afavorir que la innovació arribi a les 
administracions públiques.

Durant aquesta segona jornada 
es van presentar diversos casos 
d’èxit, emmarcats en diferents pro-
jectes europeus.

Tim Caulfield: director de la 
Urban Innovative Actions (UIA) 
“Els projectes UIA ens 
permeten construir el futur 
d’una manera nova i diferent”

Tim Caulfield va presentar el progra-
ma Urban Innovative Actions (UIA), que 
dirigeix des de 2015. Es tracta d’una 
iniciativa de la Unió Europea perquè 
les ciutats puguin abordar reptes ur-
bans per als quals no hi ha referents 
previs: “Tractem d’aconseguir que si-
guin projectes innovadors, que ens 
permetin construir el futur d’una ma-
nera nova i diferent”. Un dels aspectes 
clau d’aquests projectes és que són 
col·laboratius, amb una mitjana de 7 o 
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8 socis treballant plegats, i que impli-
quen organitzacions públiques i priva-
des, ONGs i empreses grans i petites.

Els projectes UIA, dotats amb una 
mitjana de 4 milions d’euros, aborden 
fins a 14 dels temes establerts en 
l’Agenda Urbana europea i, per tant, 
han de ser competitius a nivell local 
i europeu. I és que un dels grans ob-
jectius del programa és poder provar 
nous projectes al llarg del període 
d’implementació, que és d’uns 3 anys. 
Si funcionen, aporten un valuós co-
neixement per a escalar-los i desen-
volupar-los a la resta d’Europa.

Fins ara hi ha hagut cinc convoca-
tòries UIA, amb 1165 projectes presen-
tats, dels quals se n’han finançat 86 amb 
uns 372 milions d’euros: “Són projectes 
que considerem motors d’innovació en 
l’àmbit europeu i, ara que estan acabant, 
han mostrat resultats significatius.”

Tots aquests projectes han donat 
com a resultat una gran diversitat 
d’innovacions: en serveis, en tecno-
logia, en aspectes de governança fi-
nancera i també innovacions socials. 
D’aquí han sorgit nous productes i 
serveis, així com infraestructures, 
equipaments i processos que po-
den ser adoptats per la ciutadania 
i les empreses, tant en els territoris 
implicats com en altres llocs. Perquè 
aquestes bones pràctiques puguin 
ser replicades, a UIA treballen amb 
una estratègia de coneixement que 
es fonamenta en tres elements rela-
cionats amb les polítiques futures de 
la Unió Europea: l’habitatge, la mo-
bilitat i el transport, i les transicions 
justes. En aquest sentit, analitzen i 
avaluen com es desenvolupen els 
projectes i com afecten al desen-
volupament territorial. En els últims 
anys també han llançat un programa 
de capitalització del coneixement re-
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lacionat amb la COVID, per estudiar 
el que s’ha fet durant la crisi i poder 
afrontar el futur postpandèmia.

Des del programa UIA es dona 
suport a les ciutats per unificar les 
múltiples iniciatives, programes i ins-
truments i alinear-los amb les polí-
tiques europees de cohesió social. 
És un marc conjunt de coordinació 
perquè les ciutats puguin aprendre 
les unes de les altres, gràcies a l’in-
tercanvi de resultats, de manera que 
cadascuna pugui implementar-los 
en les seves pròpies estratègies. En 
aquest sentit, Caulfield va destacar 
l’UIA Knowledge Lab, una eina que 
recull en un únic espai tot el conei-
xement que es genera.

A la fi d’aquest 2022 es llançarà 
una nova convocatòria d’UIA, en la 
qual es treballarà de manera més 
coordinada amb projectes com UR-

BACT, però també amb nous actors 
com el Comitè de les Regions d’Eu-
ropa o la Xarxa Eurocities.

Adele Bucella: cap d’Unitat 
de Projectes i Programació a la 
secretaria d’URBACT 
“Treballem pel 
desenvolupament urbà a través 
de xarxes transnacionals”

URBACT és un programa europeu 
d’intercanvi i aprenentatge, que pro-
mou el desenvolupament urbà soste-
nible a través de la cooperació entre 
ciutats, a les quals ajuda a implemen-
tar les seves pròpies estratègies ter-
ritorials. Aplega 550 ciutats, 29 paï-
sos i 7000 agents locals.

Adele Bucella va estar a Gavà pre-
sentant la nova convocatòria del pro-
grama, que, segons va dir: “No forma 
part pròpiament de l’European Urban 
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Initiative però si que col·labora amb 
ella i amb la resta de programes que 
la constitueixen. Som un projecte 
més petit, amb una menor dotació de 
fons europeus i treballem pel desen-
volupament urbà a través de xarxes 
transnacionals”.

El programa es configura a tra-
vés de dos tipus de xarxes. D’una 
banda, les Action Planning Ne-
tworks (xarxes de planificació d’ac-
cions), en les quals les ciutats de-
senvolupen els seus plans d’acció 
integrats. D’altra banda, les Transfer 
Networks (xarxes de transferència), 
un espai on poden practicar les se-
ves innovacions a baix cost i com-
partir-les amb altres ciutats. A més, 
existeixen espais de capacitació, 
com l’URBACT University, els UR-
BACT Campus o l’URBACT Tool-
box, un repositori de coneixement 
per ajudar a les ciutats participants 
en aspectes com el contacte amb 
possibles socis, resolució de pro-
blemes o accés a finançament. Tota 

aquesta capacitat de divulgació és 
una de les senyes d’identitat del 
projecte, així com els vincles que 
s’estableixen a nivell local amb els 
Punts Nacionals URBACT.

En la seva intervenció, Bucella va 
detallar algunes de les novetats que 
incorporarà la nova convocatòria.

Un canvi important és que es 
crearà un nou mecanisme de trans-
ferència de la innovació, que pos-
sibilitarà que els projectes més in-
novadors puguin replicar-se amb 
facilitat en altres llocs. Ja s’ha as-
sajat en l’última convocatòria, però 
en la pròxima s’oferirà a totes les 
ciutats participants.

A més, la quarta convocatòria in-
corporarà 5 nous països al programa: 
Albània, Bòsnia i Hercegovina, Mon-
tenegro, Sèrbia i la República de Ma-
cedònia del Nord: “És molt motivador 
incorporar països amb grans reptes. 
Les ciutats espanyoles ja teniu una 
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experiència i segur que podreu aju-
dar-nos a donar suport al desenvolu-
pament d’aquests nous projectes.”

L’objectiu d’URBACT no és fi-
nançar la implementació dels plans 
de cada ciutat, sinó fer possib-
le que es dissenyin. Així, és fona-
mental crear vincles forts amb les 
polítiques de cohesió comunitàries 
perquè les estratègies dels projec-
tes participants avancin i es puguin 
implementar fàcilment. D’aquesta 
manera, “esperem que hi hagi un 
millor accés als fons disponibles 
per a les ciutats, que en algunes zo-
nes són realment significatius”. Una 
altra de les novetats té a veure amb 
la capacitació dels projectes parti-
cipants. Hi ha una sèrie de temes 
que són transversals per a tots ells i 
ara seran obligatoris. Aspectes com 
la igualtat, l’economia verda o la 
transformació digital s’incorporaran 
a les activitats de capacitació que 
s’ofereixen als destinataris del pro-
grama.

La presentació a Gavà va ser una 
primícia, prèvia a la celebració de 
l’URBACT City Festival, celebrat a 
mitjans de juny a París amb la par-
ticipació d’unes 500 ciutats. La nova 
convocatòria es posarà en marxa 
l’octubre de 2022 i estarà oberta du-
rant tres mesos.



Xarxes URBACT sobre 
economia circular
Jon Aguirre 
Representant del Punt Nacional URBACT. 

Antonio Zafra 
Expert URBACT.

Jorge Villar 
Regidor de Turisme, Innovació, Desenvolupament Tecnològic i 
Transparència de l’Ajuntament de Cáceres.

Isabel Arnet 
Directora de l’Oficina ODS Innova a l’Ajuntament de Gavà
Xarxa Biocanteens.
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Davant reptes 
comuns, solucions 
compartides

Jon Aguirre. Representant del Punt 
Nacional URBACT.   
“Enfront de reptes comuns, 
solucions compartides”

Durant la jornada es van presentar 
diversos projectes URBACT que han 
treballat l’economia circular. Jon Aguir-
re, representant del Punt Nacional UR-
BACT, va començar la seva intervenció 
explicant què són les xarxes URBACT 
i com contribueixen a configurar les 
tres línies de treball del projecte: me-
canisme de transferència, capitalització 
i capacitació: “Són xarxes d’entre 6 i 8 
ciutats i el que procurem és generar 
un equilibri territorial, amb participants 
de zones més i menys desenvolupa-
des”. L’objectiu és generar un pla inte-
gral d’accions, a més de la creació de 
grups locals per afavorir la participació. 
En el període 2014-2020 hi ha ha-
gut 3 tipus de xarxes: Action Planning 
Networks (xarxes de planificació d’ac-

cions), Transfer Networks (xarxes de 
transferència) i Implementation Ne-
tworks (xarxes d’implementació).

Aguirre també va destacar alguns 
aspectes fonamentals del programa. 
Per exemple, va aclarir que és impor-
tant atraure noves ciutats participants, 
ciutats fins i tot de 20.000 habitants o 
menys. Totes elles estan acompanya-
des per la figura del lead expert i parti-
cipen en diferents activitats de capaci-
tació, com els seminaris o la Universitat 
d’Estiu.

A propòsit de les intervencions dels 
participants en la taula rodona, el re-
presentant del Punt Nacional URBACT 
va voler ressaltar l’aprenentatge creuat 
que es dona entre els territoris que par-
ticipen al programa, fins i tot amb ac-
cions de petita escala que poden can-
viar relacions i crear noves dinàmiques 
territorials. Un aprenentatge que ara 
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obté encara més importància, ja que 
permet a les ciutats estar millor pre-
parades per a la implementació dels 
fons Next Generation EU i els projec-
tes que hi estan associats.

Antonio Zafra: Expert URBACT 
Xarxa Food Corridors  
“Les ciutats tenen els 
problemes, però no les 
solucions”

La Xarxa Food Corridors fomenta 
la creació d’una xarxa de ciutats com-
promeses amb el disseny de plans 
alimentaris que s’estenguin des de 
les zones urbanes i periurbanes a tra-
vés d’un corredor que faciliti la con-
nexió urbà-rural. Aquest enfocament 
potencia la generació d’entorns de 
producció i consum sostinguts sobre 
una base de sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental.

Antonio Zafra ha estat vinculat a 
diferents xarxes URBACT i és líder 
de la xarxa Food Corridors, vincula-
da a l’economia circular i l’alimenta-

ció sostenible. Va intervenir a la jor-
nada de forma remota per explicar 
l’evolució del programa URBACT 
i les oportunitats que ofereix a les 
ciutats, especialment les més peti-
tes: “Baena és una ciutat de 20.000 
habitants. Vam ser atrevits i vam 
presentar el projecte AgriUrban i 
ho vam fer sense cap experiència 
prèvia”. Precisament Zafra anima a 
les ciutats a presentar-se, perquè és 
un camp d’aprenentatge molt inte-
ressant: “ No cal tenir por, perquè la 
metodologia del programa està molt 
estudiada i hi ha molt de seguiment 
per part d’experts. A Baena hem 
tingut la sort de provar les tres xar-
xes URBACT”. L’expert es refereix a 
AgriUrban, que va participar en una 
Action Planning Network, a Inherit, 
que va estar en una xarxa d’imple-
mentació i a Urban Regeneration 
Mix, que va ser una Transfer Ne-
twork: “El paquet de les tres xarxes 
està molt ben combinat. Dona una 
idea de les diferents perspectives 
amb les quals et pots aproximar al 
programa”.

Les ciutate tenen 
els problemes, 

però no les 
solucions
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En referència a la xarxa Food 
Corridors, que ell mateix lidera, An-
tonio Zafra va destacar la impor-
tància de l’escala territorial amb la 
qual es treballa, perquè “les ciutats 
tenen els problemes, però no les 
solucions”. La dificultat que exigeix 
l’autoproveïment o el consum quilò-
metre 0 obliga a augmentar el radi 
d’acció per democratitzar el sis-
tema alimentari i, per això, quatre 
dels set socis d’aquesta xarxa no 
són municipis individuals sinó que 
tenen diferents formes de manco-
munitat: “19 municipis a la zona de 
Coïmbra, 9 a Emília Romagna o for-
mules mixtes a Eslovènia”. Segons 
Zafra, això aporta capacitat de ne-
gociació amb les regions: “Les in-
termunicipalitats són molt adequa-
des per defensar la cooperació. Cal 
guanyar pes polític i democràcia, 
amb organitzacions més descen-
tralitzades i més participatives, que 
van mes enllà del programa UR-
BACT”. El líder de la xarxa conside-
ra que és un excel·lent punt de par-
tida per a incidir en qüestions tan 
d’actualitat com la inflació, l’escas-
setat de recursos, el canvi climàtic 
o la inseguretat alimentària.

Jorge Villar: regidor de Turisme, 
Innovació, Desenvolupament 
Tecnològic i Transparència de 
l’Ajuntament de Càceres. 
Xarxa Resourceful Cities i 
Tourism-friendly cities. 
“URBACT és la gran universitat 
de les ciutats”

La xarxa Resourceful Cities cerca 
desenvolupar la pròxima generació de 
centres de recursos urbans, perquè 
puguin servir com a catalitzadors de 
l’economia circular local, promovent 
impactes econòmics, ambientals i so-
cials positius. L’objectiu és promoure 
un canvi de valors i de mentalitat, con-

nectant ciutadania, empreses, centres 
de recerca i sector públic.

La ciutat de Càceres ha partici-
pat en dos projectes URBACT, tots 
dos relacionats amb el medi am-
bient i la circularitat. Jorge Villar va 
participar en la jornada de manera 
remota i va destacar que el munici-
palisme té molt a dir sobre les grans 
qüestions que afecten la societat: 
“Estem en una Europa de les ciuta-
ts i l’intercanvi de bones practiques 
i aprendre del que estem fent és 
una de les bases del mètode UR-
BACT”. Encara que Càceres no era 
lead partner de la xarxa Resourceful 
Cities, sí que va destacar els grans 
aprenentatges que els deixa un pro-
grama en el qual han compartit rep-
tes amb La Haia, Ciudad Real, Oslo, 
Zagreb o Patras. Ciutats de diferen-
ts grandàries, àmbits i països, amb 
economies molt diferents però amb 
l’interès comú d’aconseguir una ali-
mentació més local i una gestió cir-
cular dels residus.

El fonament del projecte a Cà-
ceres ha estat la recuperació de 
la ribera del riu Marco per a crear 
hortes i convertir-les en el viver de 
la ciutat, vinculant-les amb els con-
ceptes de circularitat, producció de 
quilòmetre 0 o alimentació biològi-
ca. Una de les accions més reeixi-
des de la xarxa ha estat la creació 
d’un compostador per a residus de 
poda dels jardins de la ciutat, que 
no sols ha suposat un benefici 
econòmic i agrícola sinó que també 
ha comptat amb una part educativa 
per a les escoles i instituts i la so-
cietat civil: “L’èxit del programa és 
que ha sobrepassat l’escala local i 
ve gent de tota la regió a veure el 
projecte, perquè és rendible per a 
la ciutat i també va bé per a la ges-
tió dels propis residus orgànics.”

URBACT 
és la gran 
universitat 
de les ciutats
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Villar va destacar que el gran valor 
dels projectes URBACT és aquest 
aprenentatge, que ell va anomenar 
“la gran universitat de les ciutats: 
aprendre noves polítiques i aplicar-
-les, especialment ara amb els fons 
Next Generation”. En el projecte 
Resourceful Cities, de valorització 
de residus, Càceres ha implemen-
tat bones pràctiques d’altres ciuta-
ts, com per exemple la recollida de 
residus porta a porta, que servirà 
per a escalar el compostador. I en 
el projecte Tourism-friendly Cities 
van aconseguir la circularitat i la va-
lorització del producte de proximitat, 
que era difícil d’aconseguir: “Amb 
els productes de la ribera del Marco 
hem aconseguit fer el primer mercat 
biològic d’Extremadura. Hem acon-
seguit que, d’un primer pagès en la 
primera edició, en el quart biomercat 
n’hi hagi set venent”. D’aquesta ma-
nera, Càceres ha arribat a una doble 
circularitat. D’una banda, el residu, 
i de l’altra, el valor del producte de 
proximitat biològic i de km 0.

Villar va animar a les ciutats a 
participar en els programes UR-
BACT perquè “a Càceres li ha per-
mès treballar i aprendre molt i molt 
bé.” Un aprenentatge que no sols 
se centra en les qüestions espe-
cífiques de cada programa. La co-
municació amb altres zones d’Eu-
ropa permet noves perspectives en 
aspectes com l’execució dels fons 
Next Generation. Les ciutats són 
diferents, però els desafiaments 
són els mateixos: “És increïble, per 
exemple, que Càceres compartei-
xi molts desafiaments amb ciutats 
com Venècia. En seguretat, en ges-
tió de residus o del propi turisme. 
Encara que l’escala sigui diferent, 
tenim els mateixos reptes i els po-
dem compartir gràcies als projec-
tes URBACT.”

Isabel Arnet: directora de l’Oficina 
ODS Innova a l’Ajuntament de 
Gavà Xarxa Biocanteens. 
“L’intercanvi d’idees 
enriqueix aquelles que volem 
implementar en la nostra pròpia 
ciutat.”

La xarxa Biocanteens tracta de ga-
rantir la distribució de dinars escolars 
sostenibles a les ciutats participants. 
És un aspecte clau per al desenvolu-
pament d’un enfocament agroalimen-
tari local integrat, que protegeixi tant 
la salut dels ciutadans com el medi 
ambient. L’objectiu del projecte és 
traslladar a altres ciutats europees les 
bones pràctiques de Mouans-Sartoux 
en l’àmbit de la restauració col·lectiva 
escolar.

Gavà, com a ciutat amfitriona 
d’aquesta trobada, va presentar la 
xarxa Biocanteens 2, en la qual par-
ticipa al costat de Mouans-Sartoux, a 
la Provença francesa, Lieja a Bèlgica 
i Wroclaw a Polònia. Isabel Arnet és la 
responsable de l’Oficina ODS Innova 
a l’ajuntament gavanenc i va ser qui va 
explicar el projecte.

L’objectiu de Biocanteens és intro-
duir l’alimentació orgànica als menja-
dors escolars al llarg de l’any i mig que 
dura el projecte. Amb un pressupost 
de 100.000€ per soci, es persegueix 
implementar accions concretes per a 
aconseguir-ho, més que desenvolupar 
un pla d’acció. Gavà s’ha fixat incidir 
en la compra d’aliments sostenibles i 
orgànics, a més de fer que la produc-
ció també introdueixi aquests alimen-
ts en els menjadors escolars. També 
es dona formació al personal perquè 
puguin dissenyar menús eficients, en 
termes d’aprofitament alimentari, i 
després analitzar i avaluar el malbara-
tament, per a aprendre a controlar-lo 
adaptant les receptes.
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URBACT té una metodologia molt 
marcada, que inclou la creació d’un 
grup local amb totes les parts interes-
sades: agents socioeconòmics, políti-
cs, agricultors, personal de les escoles, 
nutricionistes o organitzacions sense 
ànim de lucre. D’altra banda, s’orga-
nitzen els Transnational Meetings, tro-
bades de 4 dies en cadascuna de les 
ciutats participants, durant els quals 
s’intercanvien experiències i es coneix 
la realitat de cada municipi. Segons 
Isabel Arnet, “són ciutats molt diferen-
ts, però ens ajuden a enriquir les idees. 
Això ens ha beneficiat molt perquè 
hem pogut transferir tot aquest co-
neixement cap als agents de la nostra 
ciutat, crear una pluja d’idees i poder 
implementar-ne algunes amb el pres-
supost que tenim i en el temps previst.”

Entre aquests aprenentatges, Arnet 
va destacar l’experiència de Mouans-
-Sartoux, que compta amb terrenys 
municipals per a conrear els productes 
que proveeixen als menjadors escolars 
de la ciutat. Encara que aquesta és una 
realitat que no es pot aplicar a Gavà, ja 
que l’ajuntament no pot incidir en les 
escoles que no són públiques, sí que 
va donar algunes idees: “Què passaria 
si tots els menjadors escolars, no sols 
de la ciutat sinó fins i tot de la comarca, 
s’unissin davant aquesta necessitat de 
producte local i orgànic i la sol·licites-
sin, directament, als pagesos del Parc 
Agrari del Baix Llobregat? Estem fent 
aquesta anàlisi per posar en valor que 
una altra opció de circuit curt seria 
possible i rendible. I ho fem amb em-
preses expertes, però també amb els 
pagesos, les associacions de famílies 
i tot el mapa d’actors que hem definit 
per a aquest projecte”.

A partir d’un procés participa-
tiu iniciat el 2017, l’ajuntament de 
Gavà va redactar el 2021 l’Estra-
tègia d’Alimentació Sostenible, Ac-

cessible i Saludable, un document 
que aglutina totes les iniciatives, 
projectes i accions municipals en 
el marc del sistema alimentari local. 
L’estratègia es resumeix en tres 
objectius globals, que Isabel Arnet 
va detallar en la seva presentació: 
“Combatre l’emergència climàti-
ca, fomentar una dieta accessible, 
sostenible i saludable i fer-ho en el 
marc de l’economia local. I tot es 
vehicula des de tres àmbits munici-
pals: Benestar i Educació, Promo-
ció Econòmica i Territori.”

El projecte Biocanteens acaba a 
finals de 2022 i s’està treballant per 
a fer-lo viable en tots els menjadors 
escolars de la ciutat: “Volem tenir ma-
nuals, guies per a distribuir a les fa-
mílies i establirem una prova pilot de 
contractació publica que serveixi de 
referent per a totes les escoles.”

Isabel Arnet va acabar la seva in-
tervenció amb alguns exemples d’ac-
cions que s’han dut a terme amb es-
coles de primària i les seves famílies. 
Com la prova pilot en la qual els alum-
nes d’una escola pesaven cada dia el 
malbaratament del seu propi menjar 
o els tallers de cuina d’aprofitament 
que s’oferien a l’Escola de Famílies. 
Una altra acció es va desenvolupar 
en el marc de la Fira d’Espàrrecs, amb 
una exposició itinerant per a alumnes 
de primària amb dinàmiques de ludi-
ficació sobre alimentació sostenible i 
orgànica. Finalment, l’Ajuntament està 
treballant en les clàusules perquè la 
contractació pública tingui en compte 
aspectes de malbaratament alimenta-
ri i envasos d’un sol ús. Unes clàusu-
les que ja s’inclouran en el model de 
contractació pública per a la nova llar 
d’infants municipal. 

L’intercanvi 
d’idees enriqueix 
les que volem 
implementar a 
la nostra pròpia 
ciutat



16 POR UNA ECONOMÍA CIRCULAR Y COMPETITIVA

Projectes UIA
Robert Raga 
Alcalde de Riba-Roja de Turia

Fernando González 
Arquitecte EPIU Getafe.

Toni Merino 
Gerent de l’Ajuntament de Mataró

Cristina Martínez 
Directora de Governança i Gestió Interna  
de l’Ajuntament de Gavà
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Robert Raga: alcalde 
de Riba-Roja de Túria. 
Projecte Guardian. 
“El sistema contra incendis 
més gran d’Europa i el segon 
del món”

L’alcalde de Riba-Roja de Túria, Ro-
bert Raga, va ser a Gavà per presentar 
el projecte Guardian, amb el qual el mu-
nicipi ha realitzat diferents actuacions 
per a la defensa resilient contra incendis.

Riba-Roja pertany a la segona coro-
na metropolitana de València i té mol-
ts recursos hídrics gràcies al riu Túria. 
Compta amb un sector industrial logís-
tic molt potent, amb 2.000 empreses, 
més de 24.000 habitants, 12 zones 
residencials i un parc natural de 8.000 
hectàrees. Però a més, compta amb 
grans depuradores d’aigües, que pro-
cessen 6 milions de metres cúbics, tant 
industrials com residencials.

Raga va començar la seva interven-
ció explicant que el projecte va néixer 
de la iniciativa d’un jove enginyer agrò-
nom, que va presentar un projecte a 
l’ajuntament a principis de 2015 i que 
havia quedat en un calaix. “En el seu 
Treball de Final de Grau va fer un estudi 
sobre com les aigües residuals podien 
tenir altres usos. Quan vaig entrar com 
a alcalde, l’estiu de 2015, vaig desen-
terrar el projecte, que em va semblar 
magnífic, i aquí va néixer el Guardian. 
No va néixer de la política, sinó d’un 
enginyer agrònom que va presentar un 
treball de Final de Grau i, com a conse-
qüència, estem avui aquí. Un projecte 
que va néixer de la il·lusió del nou equip 
de govern, de la implicació del tècnic de 
medi ambient i del treball d’en Carles”.

Raga també va posar en valor la 
importància de la col·laboració públic-
-privada en aquest projecte. Entre els 
anys 2000 i 2016 Riba-Roja de Túria 
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va patir 40 incendis forestals, que se 
sumen als 19 que es van donar en el 
municipi veí de Paterna. Calia solu-
cionar aquesta situació amb el menor 
impacte possible, però era necessari 
crear aliances: “Per començar, vam sa-
ber que per participar en un projecte 
UIA havíem de tenir 50.000 habitants 
i som pocs més de 24.000. Per tant, 
la primera aliança havia de ser amb al-
tres administracions. La primera va ser 
amb el nostre municipi veí de Paterna, 
que tenia un problema semblant. Vam 
parlar amb la Universitat de València i 
la Universitat Politècnica i es van aliar 
també”. Al projecte es van sumar, a 
més, l’empresa gestora d’aigües de la 
zona, Hidraqua, la tecnològica Cetaqua 
i Medi 21, una empresa valenciana de 
gestió ambiental, que va aportar la in-
novació necessària. Finalment, també 
es van incorporar la Conselleria i la 
Confederació Hidrogràfica. 

El principal repte va sorgir de la ne-
cessitat de compatibilitzar l’ús d’aigua 
regenerada, que encara pot conservar 
pesticides, en un parc natural, sense 
que això afecti la biodiversitat: “Això no 

s’havia investigat mai i per això la Unió 
Europea ens va donar molt bona pun-
tuació per a tirar endavant el projecte. 
Gràcies a això, ara sí que ja hi ha una 
certificació d’usos d’aigua que ja val per 
a tota Europa i per a tothom”.

El projecte ara és el sistema contra 
incendis més gran d’Europa i el segon 
del món. Cetaqua va desenvolupar 
una planta de depuració que millora-
va l’aigua ja depurada, per a certificar 
aquests usos que fins llavors no exis-
tien. Un element que, segons el parer 
de l’alcalde, “és el més important del 
projecte”. Però es va complementar 
amb altres accions. En un estudi pio-
ner, la Universitat Politècnica va investi-
gar durant dos anys l’estrès hídric dels 
boscos: “Com hem d’hidratar un bosc 
per no modificar la seva biodiversitat i 
que, a més, sigui resilient al foc, en un 
context de lluita contra el canvi climà-
tic, un aspecte que hem de tenir molt 
en compte a la zona mediterrània”. La 
Universitat de València va investigar els 
possibles costos que tindria no actuar 
davant aquest problema, un enfoca-
ment que l’alcalde va definir com “molt 
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innovador”. Hidraqua va desenvolupar 
tot el sistema hidràulic que realitza regs 
preventius, i també permet protegir els 
habitatges en cas d’incendi. Finalment, 
Medi 21 va instal·lar tota una xarxa de 
cèl·lules que analitzen constantment 
les variables dins del bosc per a preve-
nir incendis.

Amb tot això, Robert Raga va desta-
car que aquest va ser un dels projectes 
més valorats per la Unió Europea el 
2018, replicable a països com Grècia, 
Itàlia o Portugal.

Fernando González: Arquitecte 
EPIU Getafe. 
EPIU: Unitat d’Intel·ligència de la 
Pobresa Energètica. 
“Entendre, atendre i actuar”

El municipi de Getafe va presentar 
a Gavà la seva Unitat d’Intel·ligència 
de la Pobresa Energètica, un projecte 
UIA de regeneració i renovació urbana 
que contempla no sols aspectes com 
la conservació d’edificis, l’accessibili-
tat o l’eficiència energètica, sinó que 
també té en compte la perspectiva de 
les persones que viuen en aquestes 

cases. L’arquitecte del projecte, Fer-
nando González, va explicar durant la 
presentació que volien solucions que 
romanguessin en el temps. A més de 
l’Ajuntament de Getafe, formen part de 
EPIU la Universitat Carlos III de Madrid, 
la Universitat Politècnica de Madrid, 
l’Asociación de Ciencias Ambientales, 
la Fundación Naturgy, la consultora 
Khora Urban Thinkers, Creu Roja i la 
Fundación Laboral de la Construcción.

L’objectiu principal del projecte és 
identificar i combatre la pobresa ener-
gètica oculta. Analitzant les dades de 
les famílies del municipi, l’ajuntament 
ha trobat casos que han passat de pa-
gar 100€ de factura de llum a 500€. 
Segons González, el cost de l’energia 
és un dels indicadors que afecta aques-
ta pujada, però no és l’únic: “Nosaltres 
creiem que els indicadors que fan que 
aquesta família sofreixi aquesta impor-
tant pujada el 2022 ja existien al gener 
de 2019, quan es va posar en marxa 
el projecte. Si haguéssim actuat llavors 
sobre aquests indicadors, de manera 
preventiva, ara no hauríem d’estar do-
nant ajudes per pagar els subministra-
ments”.
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La Unitat d’Intel·ligència de la Pobre-
sa Energètica és un projecte de recerca 
amb 4800 famílies i més de 200 comu-
nitats de veïns en dos barris de Getafe 
amb un cert grau de vulnerabilitat. Enca-
ra que no hi ha una definició exacta del 
que significa la pobresa energètica, Fer-
nando González va donar algunes dades 
que poden ser rellevants: un 20%-25% 
de les famílies a Espanya poden estar 
afectades per la pobresa energètica, 
un 9.6% s’ha retardat en el pagament 
d’alguna factura i un 15.5% té uns cos-
tos massa elevats d’electricitat i gas. No 
obstant això, no se sap quin percentatge 
de famílies sí que paga les factures, però 
amb dificultats, quantes no encenen la 
calefacció per no gastar i quantes pas-
sen fred a l’hivern i calor a l’estiu: “Po-
bresa energètica no és pobresa mone-
tària. Hi ha pobresa monetària dins de la 
pobresa energètica, però estem parlant 
d’una cosa que no està ben definida, de 
la que no tenim dades, que és multifac-
torial i estigmatitzant. Per això busquem 
la pobresa energètica oculta”.

Per fer-ho, EPIU es basa a conèixer 
la ciutadania. Amb informació directa 
però també amb informació indirec-

ta, amb dades i intel·ligència artificial: 
“Moltes vegades la pobresa energèti-
ca està oculta fins i tot per al mateix 
ciutadà i la informació directa que ens 
dona no sempre és fiable. I és que no 
tenen gaire clar quin pot ser l’efecte en 
la seva família d’una determinada me-
sura”. Aquesta informació se centralit-
za des de l’ajuntament i es distribueix, 
de manera selectiva, a la resta de les 
entitats sòcies. Amb totes aquestes 
dades, es divideix la població en clús-
ters, s’identifiquen característiques co-
munes i s’apliquen solucions a mida 
que responen exactament a les seves 
necessitats: “Que cadascun tingui el 
que necessita i que cada euro invertit 
millori la vida d’algú”. D’aquesta manera, 
s’aconsegueix una solució a mida per a 
cada llar o comunitat, que pot ser des 
d’un assessorament energètic a la re-
forma de l’edifici. Són totes solucions 
que estan en el mercat, però imple-
mentades a mida i, el més important, 
sense cost per al ciutadà.

Fernando González resumeix el pro-
jecte sobre la base de tres conceptes 
bàsics: “Primer entendre, després aten-
dre i finalment actuar”. Per a entendre, 

Avançar-nos a allò 
que la ciutadania 

necessita i no a 
allò que nosaltres 

pensem que 
necessita
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la Unitat d’Intel·ligència de la Pobresa 
Energètica, analitza les dades amb in-
tel·ligència artificial i aquí estan implicats 
els departaments més tecnològics de la 
Universitat Carlos III i l’Escola d’Arquitec-
tura de la Universitat Politècnica: “Les 
dades ens permeten actuar de manera 
proactiva i, fins i tot, de manera predictiva. 
I el realment difícil és gestionar aques-
tes dades, de manera legal, d’una banda, 
però també triant les dades adequades i 
analitzant-les i processant-les de mane-
ra correcta”. Per a aconseguir aquestes 
dades s’ha creat l’Oficina de Llars Sa-
ludables, un centre d’atenció municipal 
que ofereix serveis com l’optimització de 
factures, informació sobre ajuts per a la 
rehabilitació, gestió de deutes o del bo 
social. Finalment, s’actua amb solucions 
a mida que es desenvoluparan en 200 
habitatges i 15 edificis.

L’Ajuntament de Getafe vol conver-
tir-se en referent en el camp de la po-
bresa energètica i per això s’ha decla-
rat “municipi que defensa una transició 
energètica justa basada en l’autocon-
sum i l’eficiència energètica”. La inten-
ció és utilitzar el projecte EPIU com a 
palanca per a desenvolupar altres inicia-
tives, com les Comunitats Energètiques 
Locals o aconseguir que l’any 2030 el 
75% de l’energia que es consumeixi a 
la ciutat sigui d’origen renovable.

Toni Merino, gerent de 
l’Ajuntament de Mataró. 
Cristina Martínez: directora de 
Governança i Gestió Interna de 
l’Ajuntament de Gavà. 
Projecte Gàvius. 
“Avançar-nos al que la 
ciutadania necessita i no al 
que nosaltres pensem que 
necessita”

El projecte Gàvius implica dos 
ajuntaments de la demarcació de 
Barcelona, Mataró i Gavà, que col·la-
boren des de 2018 per crear un as-

sistent virtual de l’administració local 
que gestioni les ajudes socials. No 
es tracta només d’informació, també 
es poden tramitar i atorgar a través 
d’un aplicatiu mòbil que usa intel·li-
gència artificial. El projecte s’utilitza 
en el camp dels serveis socials, però 
es preveuen altres usos futurs per 
a millorar la relació de l’administra-
ció amb la ciutadania. Toni Merino, 
de l’Ajuntament de Mataró, i Cristina 
Martínez, de l’Ajuntament de Gavà, 
van presentar el projecte durant 
la jornada. Merino va destacar que 
“l’administració local és un àmbit clau 
per experimentar en polítiques públi-
ques i els municipis tenim la dimen-
sió idònia per poder articular aquest 
tipus de respostes”. Per la seva ban-
da, Martínez va afegir que “gràcies a 
aquest projecte podem ser pioners i 
avançar-nos al que la ciutadania ne-
cessita i no al que nosaltres pensem 
que necessita.”

Segons Toni Merino, Gàvius és “un 
intent de generar valor públic des de 
l’administració local”. El representant 
de Mataró creu que cal repensar les 
polítiques públiques tot anticipant les 
demandes i gestionar els recursos en 
funció del coneixement i les dades: 
“Els enginyers de Via Pública saben 
que quan un carrer està col·lapsat, 
posar dos carrils més no soluciona el 
problema, sinó que moltes vegades 
fins i tot el complica”. Per això, Gàvius 
utilitza la intel·ligència artificial per al 
desenvolupament de nous projectes.

Gàvius posa el focus en la ciu-
tadania. L’objectiu és oferir serveis 
municipals que s’anticipin a les se-
ves necessitats i agilitar els tràmi-
ts, facilitant, a més, la gestió diària 
per part dels serveis tècnics muni-
cipals. Però també es crea perquè 
els equips de govern puguin prendre 
decisions i establir prioritats sobre 
la base de dades reals. Tal com ho 
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defineix Merino: “Una administració 
àgil, que sap escoltar i que pren de-
cisions de la manera més encertada. 
Solucionant reptes com la perso-
nalització dels serveis o l’ús de les 
noves tecnologies per a aportar més 
valor afegit”.

El projecte Gàvius compta amb 
un finançament de 5,3 milions d’eu-
ros, dels quals un 20% l’aporten els 
organismes socis i el 80% restant 
el programa UIA. A més dels ajun-
taments de Mataró i Gavà, també 
compten amb el suport de la Ad-
ministració Oberta de Catalunya, el 
Centre Internacional de Mètodes 
Numèrics en Enginyeria (CIMNE), 
vinculat a la Universitat Politècni-
ca de Catalunya, la pròpia UPC, la 
xarxa XNet, la companyia de ser-
veis digitals Inetum i la consultora 

Ernst & Young. Cristina Martínez, de 
l’Ajuntament de Gavà, va destacar el 
concepte de la quàdruple hèlix, en 
ser “un treball de l’administració, la 
societat civil, centres de recerca i 
empreses.” Un treball, per cert, com-
plex de coordinar internament, per-
què es tracta de dos municipis amb 
diferents casuístiques, tot i que amb 
els mateixos objectius.

El projecte va començar el 
2019, amb la complicació afegida 
que ha suposat la pandèmia. Tot i 
això, s’han desenvolupat sessions 
prèvies de cocreació i participació 
ciutadana, en les quals les entita-
ts han contribuït a la definició de 
les necessitats de totes dues po-
blacions. Precisament el procés de 
cocreació és una de les peces fo-
namentals de Gàvius. Segons Toni 
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Merino, “aquest redisseny de polí-
tiques no es pot fer des d’un des-
patx”. Es preveu que al setembre 
de 2022 estigui llesta la prova pilot 
per a analitzar com s’usen aquestes 
metodologies innovadores, com s’hi 
implica la ciutadania i com serà el 
disseny final de l’assistent. Així es 
validarà l’eina perquè al febrer de 
2023 es pugui presentar i es co-
menci a donar-li una utilitat real des 
de tots dos ajuntaments. 
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Present i futur dels 
projectes europeus
Antoni Montseny 
Director de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona

Jon Aguirre 
Representant del Punt Nacional URBACT

Beatriz Postigo 
Consellera Tècnica a la Secretaria General de Desenvolupament 
Urbà. Direcció General de Fons Europeus

Xavier Tiana 
Cap del Servei de Relacions Internacionals de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
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Antoni Montseny, director de 
Relacions Internacionals de la 
Diputació de Barcelona. 
“Cal treballar amb antelació i 
millorar les capacitats internes 
dels equips”

Antoni Montseny, director de Rela-
cions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona, va obrir l’última de les taules 
rodones i va oferir una perspectiva dels 
fons europeus per a entitats locals. Uns 
fons que sumen 2018 bilions d’euros i 
que inclouen els més de 1.200 bilions 
del Marc Financer Plurianual, un pres-
supost a 7 anys, i els 806.9 bilions dels 
Next Generation, amb un component 
excepcional i temporal: “Els Next Ge-
neration suposen un repte important. 
D’una banda, per la quantitat de diners 
disponibles que cal absorbir però tam-
bé perquè són a curt termini, ja que han 
d’estar compromesos el 2023 i execu-
tats abans de 2026.”

Més enllà dels Next Generation, 
Montseny va voler destacar quines al-
tres oportunitats ofereix el nou Marc 
Europeu, amb programes ja cone-
guts com els FEDER, el Fons Social 
Europeu o Horizon “que segueixen 
jugant un paper clar en la recupera-
ció econòmica i proporcionen fonts 
de finançament importants per a les 
entitats locals. De fet, compten amb 
més fons que els Next Generation i, 
a més, disposen de més temps global 
per a poder-los realitzar.”

Durant la seva intervenció, Antoni 
Montseny va destacar algunes xi-
fres de les entitats municipals de la 
demarcació de Barcelona que han 
estat seleccionades per a projectes 
europeus en el període 2014-2020: 
“Hem participat en 439 projectes 
que han aportat 196 milions d’euros 
al nostre territori. La major part, 156 
milions, s’emmarquen en els fons 

Cal treballar 
amb antelació 
i millorar les 
capacitats 
internes dels 
equips
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FEDER, que continuaran sent molt 
importants de cara al futur”. Altres 
oportunitats per als municipis estan 
en els programes Horizon Europe, 
LIFE, Erasmus+, URBACT i UIA. 
Precisament, la Diputació de Barce-
lona està preparant una guia sobre 
els programes de gestió directa, així 
com dos monogràfics sobre Horizon i 
LIFE “que considerem clau per al nou 
període, ja que la Unió Europea els 
ha dotat de més diners”.

Segons Montseny, Horizon Europe, 
LIFE i Erasmus + continuaran sent 
els programes de gestió directa més 
accessibles i els FEDER, URBACT 
i UIA continuaran apostant pel de-
senvolupament urbà sostenible, amb 
partenariats locals més forts. Com a 
recomanacions, va instar a aprofitar 
el temps invertit, el lideratge polític i 
el treball en quàdruple hèlix dels pro-
jectes Next Generation, per presen-
tar-los també a altres programes de 
la Unió Europea més tradicionals. A 
més, va animar a treballar amb antici-
pació i millorar les capacitats internes 
dels equips implicats en tots aquests 
projectes.

L’economia circular és una de les 
prioritats de la Unió Europea i s’es-
tan accelerant algunes iniciatives en 
aquest camp. El Pla d’Acció de l’Eco-
nomia Circular, adoptat al març de 
2020, és, segons Montseny, una pe-
dra angular del Pacte verd europeu. 
Comprèn 35 accions, encaminades a 
la creació de productes més soste-
nibles, sobretot en determinats sec-
tors i en les pròpies ciutats. D’altra 
banda, hi ha la iniciativa Ciutats i Re-
gions Circulars, que persegueix do-
nar visibilitat a les millors pràctiques 
en economia circular i promoure’n la 
transferència entre regions i ciutats 
europeus. Del suport financer i tèc-
nic que ofereix, el responsable de la 
Diputació de Barcelona va destacar 

“els 200 milions d’euros en forma de 
convocatòries a través del programa 
Horizon Europe.”

Abans d’acabar la seva intervenció, 
Antoni Montseny va voler destacar 
dues convocatòries específiques en 
el marc de l’economia circular, que 
poden ser d’interès per a les entita-
ts locals. D’una banda, el programa 
LIFE 2022, que finança el 60% dels 
projectes amb una durada màxima 
de 10 anys. I de l’altra, Horizon Eu-
rope que també planteja l’economia 
circular en alguns dels seus projec-
tes. La Diputació de Barcelona as-
sessora els municipis de la demarca-
ció per facilitar l’accés a programes 
europeus, tant des de Barcelona com 
des de la seva oficina a Brussel·les.

Jon Aguirre: Representant del 
Punt Nacional URBACT. 
“URBACT dona temps per 
pensar, per compartir, per 
conèixer altres experiències i 
per planificar”

En la seva segona intervenció, Jon 
Aguirre va explicar què és el progra-
ma URBACT i com pot beneficiar a 
les ciutats. Encara que els fons del 
programa no són especialment alts, 
amb una dotació de 100.000€ per 
partner i xarxa, el valor d’URBACT 
rau en la cooperació territorial, se-
gons Aguirre: “URBACT dona una 
cosa molt més valuosa que els di-
ners: temps per pensar, per compar-
tir, per conèixer altres experiències i 
per planificar”.

El programa es desenvolupa a 
través de 3 línies d’activitats. D’una 
banda, les xarxes d’intercanvi i apre-
nentatge transnacional. D’una altra, 
la capacitació dels equips tècnics i 
polítics, així com els integrants dels 
grups locals: “Quan s’organitzen es-
deveniments URBACT o viatges 
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transnacionals, també es tracta de 
convidar els agents locals, perquè 
s’imbueixin de l’esperit i coneguin al-
tres realitats”. L’última línia d’activitat 
és la capitalització i la difusió del co-
neixement, els resultats i la innovació 
generada a les xarxes URBACT.

Jon Aguirre va detallar la feina 
d’algunes de les 23 xarxes de trans-
ferència que actualment treballen en 
aspectes tan variats com l’economia 
blava, amb la participació de Mataró, 
el disseny de l’espai públic, en la qual 
participa Esplugues de Llobregat o 
la xarxa d’innovació educativa, en la 
qual està Viladecans.

Un dels aspectes clau del progra-
ma URBACT és la capacitació de les 
entitats participants, a través de dife-
rents eines, recollides en la URBACT 
Tool Box i els Knowledge Hubs, que 
és on es posen a la disposició dels 
participants els resultats de totes les 
xarxes. Aguirre va explicar que “de 
moment n’hi ha un d’alimentació sos-
tenible, un altre de contractació pú-
blica i un altre d’igualtat de gènere”. 
A aquestes eines de capacitació s’hi 
sumen la Summer University i els se-
minaris que s’organitzen a cada país, 
així com la difusió de tot aquest co-
neixement a través de diferents ca-
nals: “Els punts URBACT nacionals 
som l’engranatge entre Europa i les 
entitats locals.”

Jon Aguirre va destacar la impor-
tància de desenvolupar les estratè-
gies urbanes de manera integral i 
participativa, per tal d’enfocar els pro-
blemes des d’una perspectiva holísti-
ca, tocant temes ambientals, socials i 
urbans. Així, el mètode URBACT està 
enfocat a resoldre problemes com-
plexos de l’àmbit urbà, involucrant 
tots els agents locals i fomentant la 
participació, l’aprenentatge i l’inter-
canvi transnacional. Aguirre va afegir 

que “quan parlem de integritat parlem 
d’integrar les polítiques i els sectors 
de manera transversal, de la inte-
gració horitzontal amb els partners, 
de la integració multinivell des de la 
base social fins a Europa i de la coo-
peració territorial amb altres entitats 
pròximes”.

Beatriz Postigo: Consellera 
Tècnica a la Secretaria General de 
Desenvolupament Urbà. Direcció 
General de Fons Europeus. 
“Els majors casos d’èxit estan 
lligats al compromís polític i 
administratiu” 

La jornada també va comptar amb 
la participació de Beatriz Postigo, re-
presentant de la direcció general de 
Fons Europeus del Ministeri d’Hisen-
da, que es va mostrar optimista da-
vant la multitud d’opcions de finan-
çament que ofereix Europa perquè 
les entitats locals puguin finançar els 
seus projectes.

Abans de parlar de les pròximes 
convocatòries, Postigo va fer un ba-
lanç del període 2014-2020 que en-
cara està en marxa, atès que les en-
titats disposen d’un marge afegit de 
tres anys per a desenvolupar els seus 
projectes. El model de les EDUSI (Es-
tratègia de Desenvolupament Urbà 
Sostenible i Integrat) es va plantejar 
des d’una perspectiva integrada: “Es 
demanava a les entitats locals que 
fessin una feina de perspectiva futu-
ra, de com veien les seves ciutats de 
cara als següents 10 anys, en àmbits 
com el turístic, el mediambiental o el 
social i comptant amb la participació 
de la ciutadania”. Així, podien tenir 
un Pla Estratègic, finançat amb fons 
FEDER per a diferents projectes al 
llarg de tot el període. Aquesta pla-
nificació a llarg termini és una de les 
claus de l’anterior període i ho conti-
nuarà sent en el pròxim: “És una de 
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les recomanacions més importants 
que estem intentant transmetre des 
del Ministeri”.

Postigo va reconèixer que la bu-
rocràcia, l’estructura de gestió dels 
fons, de vegades pot ser ineficient 
i requereix d’una complexitat tèc-
nica que no sempre està adaptada 
a l’estructura del municipi: “Estem 
treballant en aquesta necessitat 
d’adaptar el model de gestió, tant 
a la mida de cada ciutat com a la 
realitat municipal d’Espanya. Cal 
simplificar el model de gestió per 
poder absorbir la major part dels 
fons europeus del pròxim període”.

Durant el període 2014-2020 
es van fer tres convocatòries amb 
173 projectes seleccionats, entre 
municipis i diputacions provincials. 
Beatriz Postigo va explicar que “les 
diputacions tenen un paper d’assis-
tència als municipis, no sols finan-
cera sinó també tècnica. I aquest 
paper es vol potenciar en el pròxim 
període, per tenir una visió de cohe-
sió territorial”.

Actualment, un 65% de les EDU-
SI han estat aprovades, és a dir, que 
els projectes estan en marxa o s’es-
tan licitant. En canvi, només s’ha 
executat un 10% de la despesa, 
un percentatge inusualment baix, 
en part perquè encara queden dos 
anys per a la finalització, però tam-
bé a causa d’altres vicissituds, que 
s’estan intentant pal·liar de cara a la 
pròxima convocatòria.

Analitzant els casos d’èxit del 
període 2014-2020, Beatriz Posti-
go va assenyalar que generalment 
estan lligats al doble compromís 
polític i administratiu, més que a la 
capacitat administrativa de les en-
titats locals: “Quan els dos funcio-
nen, quan existeix un projecte en 

el qual tots hi creuen, aquests són 
casos d’èxit. I en aquest compro-
mís hi té molt a veure la dotació de 
personal, de pressupost i de recur-
sos i la importància del lideratge 
polític”.

De cara al pròxim període de fi-
nançament 2021-2027 el context, 
segons Postigo, és favorable. Es 
començarà a posar en marxa l’any 
que ve i coincideix amb el Pla de 
Recuperació, Transformació i Re-
siliència, que també té molt impac-
te en les entitats locals. En aquest 
període, també cal tenir en compte 
tant l’Estratègia Nacional front del 
Repte Demogràfic, amb projectes 
relacionats amb la despoblació o 
els processos de gentrificació a les 
ciutats, com l’Agenda Urbana, que 
inclou els Plans d’Acció Local.

En aquest pròxim període, un 8% 
dels fons FEDER a nivell nacional 
han d’anar destinats a desenvolu-
pament urbà, pensant en una Eu-
ropa més pròxima als ciutadans. A 
Espanya, aquest percentatge l’as-
sumirà el Programa Operatiu Pluri-
regional d’Espanya, que repartirà 
uns 1.800 milions de € entre les 
regions.

Beatriz Postigo va acabar la 
seva intervenció fent algunes re-
comanacions a les entitats locals 
per accedir als fons europeus: “La 
primera és clarament aquesta pla-
nificació a llarg termini. Les entita-
ts locals han de comptar amb una 
Agenda Urbana, un Pla d’Acció Lo-
cal, un Pla Estratègic, que puguin 
marcar les grans línies de desen-
volupament per al pròxim període”. 
A més, va insistir en la gran impor-
tància de la implicació de les par-
ts política i tècnica i, finalment, va 
recomanar un reforç dels equips 
humans, personal tècnic que pugui 
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gestionar aquestes línies de finan-
çament que contribuiran a la millo-
ra de les ciutats.

 Xavier Tiana: cap del Servei 
de Relacions Internacionals 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
“És molt important generar 
aliances i des de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
estem disposats a treballar 
amb els municipis”

L’últim a intervenir va ser Xa-
vier Tiana, que va presentar l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, una 
institució supramunicipal única 
a Espanya. És un govern local, 
amb competències específiques 
en planificació del territori, espai 
públic, infraestructures, gestió de 
l’aigua, gestió dels residus i trans-
port i mobilitat i gestiona diferents 
fons europeus: “Actualment mo-
bilitzem projectes europeus per 
valor d’uns 145 milions de € que 
s’acaben gestionant en el territori, 
perquè el nostre és el territori dels 
municipis.”

Tiana va ressaltar que l’actual és 
un moment clau, únic en la història, 
perquè mai no hi ha hagut tants 
fons com ara, però va apuntar que 
hi ha preocupació per si es podran 
absorbir tots aquests fons, espe-
cialment els Next Generation, amb 
els límits que tenen, i amb quines 
estratègies es gestionaran. Va par-
lar també del retard en la progra-
mació: “Estem a finals-mitjans del 
segon any de programació i enca-
ra no tenim els programes. A més, 
encara que hi ha hagut consultes 
per al disseny d’aquests programes, 
ens falta un espai real de treball 
amb els governs locals per saber 
quines són les prioritats i on estan 
els problemes. Es treballen esbor-

ranys de programes i els governs 
locals arribem a última hora, quan 
ja està tot molt decidit”.

El representant de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona es va referir 
també a la importància del suport 
polític, però va subratllar que, a 
més, són claus els recursos humans 
i financers, perquè “en molts casos 
cal avançar els recursos i no totes 
les organitzacions estan prepara-
des per a això. I cal tenir-ho pre-
vist”. En aquest sentit, va destacar 
la importància de generar aliances 
entre municipis i amb altres entita-
ts locals, per cooperar i treballar de 
manera coordinada: “Des de l’AMB 
estem disposats a treballar amb els 
municipis”.

Xavier Tiana va tancar la seva in-
tervenció parlant de l’estratègia que 
la seva institució ha preparat per al 
període 2021-2025, una estratègia 
centrada en el finançament euro-
peu i tot el coneixement i la innova-
ció que comporta. 
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Clausura institucional
Gemma Badia 
Alcaldessa de Gavà i Vicepresidenta Segona de la Xarxa 
Espanyola de Ciutats pel Clima.
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L’alcaldessa de Gavà, Gemma Ba-
dia, va clausurar les jornades, desitjant 
que haguessin estat “molt profitoses”. 
Durant el seu discurs va reflexionar 
sobre la feina que comporta el finan-
çament real dins d’una administració 
pública i va posar en valor la impres-
cindible col·laboració entre departa-
ments per poder gestionar totes les 
necessitats de la ciutadania.

Badia es va mostrar orgullosa que 
Gavà treballi en projectes d’economia 
circular des de 2016 i des de 2018 
en aquestes jornades i va dir que es-
pera amb il·lusió la 6a edició. “L’im-
portant d’aquestes jornades no és li-
derar-les, és la participació, aprendre 
i treure-li profit a aquestes experièn-
cies que són moltes i, a més, tangi-
bles. Tangibilitat és la paraula que per 
a mi defineix aquesta 5a edició. És 
important i me la crec”.

L’alcaldessa va desitjar que l’any 
que ve aquestes experiències siguin 
més i millors, impulsades des del món 
local, que és el que toca més de prop 
el teixit ciutadà, que es beneficia de 
totes aquestes mesures. I va defen-
sar que l’economia circular no pot 
existir sense competitivitat, perquè 
“sense competitivitat difícilment hi 
haurà rendiment. I parlem d’un ren-
diment concret que és el rendiment 
sostenible.”

Gemma Badia va tancar la seva 
intervenció llegint el decàleg que 
resumeix i compromet la Jorna-
da Per una Economia Circular i 
Competitiva 2022, un decàleg que 
s’hauria de mantenir i augmentar de 
cara a l’any vinent. Fins i tot es va 
mostrar optimista que alguns dels 
postulats del decàleg ja siguin ob-
solets el 2023.

La transició 
cap a una 
economia circular 
no és ideològica, 
és una necessitat 
lògica
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