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Document de presentació i resultats de les dinàmiques, i referècies exposades al segon taller del cicle Economia
circular al món local de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat realitzat el 19 de febrer del 2020 a
Barcelona.

1. Presentació del Circular Economy Hotspot 2020 [2]. Mireia Cañellas, Generalitat de Catalunya

Web del Circular Economy Hotspot Catalunya 2020 [3]

2. Presentació i resultats de les dinàmiques [4]. Ramon Farreny, Inèdit. Fundació Fòrum Ambiental

3. Eines per Entendre el punt de partida i prioritzar

Guia sobre Economia Circular i Verda al món local: Com passar a l’acció i eines per als ens locals [5].
(Document descarregable)

Quadern de treball [6] (Eines descarregables)
1. Qüestionari d’autoavaluació del potencial de l’ens local per impulsar l’economia circular [7]
2. Anàlisi del territori [8]
3. Anàlisi del context polític i les prioritats locals [9]
4. Establiment d’objectius i planificació [10]
5. Governança de la iniciativa d’economia circular [11]
6. Selecció de sectors prioritaris [12]
4. Implementació de l'economia circular a Mataró [4]. Maria Calvo. Ajuntament de Mataró. (a partir
diapositiva 58)

5. Altres referències esmentades.

La Borsa de subproductes [13]
Documentació del Seminari tècnic: Iniciatives locals per a la transició energètica als polígons industrials en
clau d’economia circular [14](maig 2019). Amb
les experiències dels Ajuntaments de Manlleu i Rubí.
Notícia a Sostenible.cat: El Grup de compra d’Osona aconsegueix 120.000 euros d'estalvi per a les
empreses que l’integren [15]
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Notícia a Sostenible.cat: Es posa en marxa el projecte Simbiosi Industrial de Quatre Ribes al Maresme [16]
Notícia a Sostenible.cat: El grup de compra agregada d'energia de Rubí creix fins als 91 punts de
subministrament [17]
Especial sobre Economia circular [18] a Sostenible.cat, la revista de la Xarxa, i més notícies
sobre Economia Circular [19] a Sostenible.cat
Tota la informació prèvia del Grup de treball d'Economia circular i verda de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap
a la Sostenibilita [20]t [20]

1. Presentació Catalunya Circular Economy Hotspot 2020
[2]

2. Presentació i resultats de les dinàmiques
[4]
Categories: Ponències i documentació

(2.58 MB)

(13.07 MB)

[21]

URL d'origen: http://xarxaenxarxa.diba.cat/documents/documentacio-segon-taller-del-cicle-economia-circular-almon-local-19-de-febrer-del-2020
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%B3.pdf/ac811eed-d1b8-429e-a34b-2df9790fd906
[11] https://www.diba.cat/documents/63810/191309665/5+Governan%C3%A7a+de+la+iniciativa+d%E2%80%99ec
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