
Economia circular 
al món local

Cicle de tallers



Immersió 

Taller #1
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Agenda 

9.00. Recepció 

9.20. Benvinguda i presentació dels assistents

9.40. Quiz: què sabem de l’economia circular?

10.00. El Pla d’Impuls a l’Economia Circular i Verda 2019-2023. 

10.30. Si volem aconseguir un objectiu, què hem de fer per arribar-hi?

11.15. Descans-cafè

11.45. Intercanvi de visions. 

12.35. El cicle de tallers de 2020. 

13.20. Catalunya Circular Economy Hotspot 2020

13.30. Tancament



Benvinguda i presentació
dels assistents



Dinàmica
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Procediment  

• Enric Coll dóna la benvinguda als assistents.

• Ronda ràpida de presentacions individuals.

20 min
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D’on vinc?

A què em dedico?

Qui sóc?



Què sabem de 
l’economia circular?
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NIVELL 
MADURESA

ÀREES 
D’OPORTUNITAT 

MÓN LOCAL

BENEFICIS

ESTRATÈGIES

RECOMANACIONS

DEFINICIÓ
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www.menti.com
Codi 15 81 43



















































Pla d’Impuls a l’Economia
Circular i Verda 2019-2023



Què veurem a continuació?
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Presentació del Pla d’impuls  

• Antecedents: el pla 2016-2019.

• Aprenentatges i fites assolides.

• Proposta d’activitats 2019-2023.

30 min



Antecedents: pla d’impuls 2016-2019
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Antecedents: pla d’impuls 2016-2019
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https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/guia-sobre-economia-circular-i-verda

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/guia-sobre-economia-circular-i-verda
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Antecedents: pla d’impuls 2016-2019

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/suport-a-la-comunicacio

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/suport-a-la-comunicacio
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Antecedents: pla d’impuls 2016-2019

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/catalegeconomiacircular

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/catalegeconomiacircular
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Fites assolides
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Fites assolides
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Fites assolides
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Volem acompanyar els
municipis per anar més enllà. 

Hem avançat camí!
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Reptes identificats (1/3)

Transversalitat

Generar una visió transversal de l’economia circular dins dels ens locals, més enllà de les àrees de 

medi ambient i de promoció econòmica. 

Polítics

Incorporació i  implicació dels polítics i alts càrrecs públics en l’impuls a l’economia circular. 

Incloure l’economia circular en l’agenda política. 

Lideratge dins de l’ens local

Comptar amb un perfil amb capacitat de lideratge i amb visió global dins de l’ens local, que pugui 

disposar d’un equip interdisciplinar a darrera. Alhora, comptar amb una estratègia municipal 

d’economia circular i verda. 

Implicació dels agents

Implicar a tots els agents de la ciutat (empreses, associacionisme, ciutadania, institucions...) i 

coordinació entre municipis d’un territori. Atreure les empreses  a participar en els projectes 

d’economia circular. Sensibilitzar i educar la ciutadania sobre economia circular. 
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Reptes identificats (2/3)

Xarxes

Treball en xarxa. Generació de xarxes col·laboratives multi-agent.  

Compra

Aplicar clàusules de contractació pública circular, ambientals, socials i ètiques. 

Accés a dades/ informació

Disposar de dades (sobre residus, recursos, energia, etc) i analitzar-les per dimensionar problemes 

i prendre decisions de manera objectiva.  

Deixalleries

Modificar el concepte de ‘deixalleria’ cap a centres de recursos ambientals (reutilització, segona 

mà, reparació...). 

Comunicació i marketing

Potenciar i millorar la comunicació entorn a l’economia circular. 



22

Reptes identificats (3/3) 

Finançament

Finançament dels projectes

Formació

Formar i capacitar els tècnics responsables de l’impuls a l’economia circular.

Maduració dels projectes

Assolir una major maduresa en les propostes de projectes concretes (p.e. En simbiosi industrial) 

que requereixen inversió. 

Generar impacte

Prioritzar i centrar els esforços en projectes d’alt impacte. 
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Nou pla d’impuls a 
l’ECiV 2019-2023



Pla d’impuls 2019-2023
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Pla d’impuls 2019-2023
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Objectius de les sessions del grup de treball
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• Espai per compartir i aprofundir en les experiències locals entorn a l’impuls de 

l’ECiV, amb presència de perfils diversos dels Ajuntaments.

• Disposar d’un espai per a la reflexió, per compartir els aprenentatges, identificar 

les dificultats i col·lectivitzar les inquietuds. 

• Enfocament pràctic, que proporcioni marcs de treball, esquemes mentals i 

mètode, amb un important component d’interacció i participació dels assistents.

• Disposar d’eines i recursos per a la dinamització dels grups d’interès (a nivell 

intern dins dels Ajuntaments i a nivell extern amb el sector productiu).



Pla d’impuls 2019-2023
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Col·lecció de fitxes pràctiques
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Les diferents fitxes podran integrar: 

• Eines i mètodes pràctics, i marcs de treball.

• Experiències pràctiques, derivades dels casos d’estudi (d’ens locals i del sector 

privat). 

• Consells pràctics i testimonials. 

• Reflexions i conclusions entorn a l’economia circular per al món local 

• Referències per saber-ne més
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Com l’economia circular alimenta els ODS?



Si volem aconseguir un
objectiu, què hem de fer
per arribar-hi?



Contextualització
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If we want to attain a certain goal, 

what actions must be taken to get there?

PROFESSOR JOHN B. ROBINSON 

pare del concepte de back-casting
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https://www.naturalstep.org.nz/wp-
content/uploads/2015/02/ABCD-e1446770028716.png

https://www.naturalstep.org.nz/wp-content/uploads/2015/02/ABCD-e1446770028716.png


Objectius
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Objectius:

• Generar una visió desitjable

• Dibuixar una foto de partida 

• Promoure el diàleg entre tècnics d’un municipi

• Alimentar el cicle en base a les accions que els municipis haurien d’assolir 

per arribar a la visió desitjable. 

45 min



Dinàmica
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Exercici individual de cada municipi

Els municipis disposaran d’una fitxa de treball:

• On voldríem ser l’any 2023? Què voldríem haver aconseguit a nivell 

d’economia circular? [Visioning]

• On som ara?  [Baseline]

• Què hauríem de fer? [Creative solutions]

45 min







Pausa-cafè
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Intercanvi de visions



Dinàmica
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Posada en comú

• Cada municipi disposa de 3 minuts per sintetitzar els resultats de la 

dinàmica prèvia: On vols ser? On ets? Què has d’aconseguir?

60 min













































El cicle de tallers 2020



Dinàmica
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Procediment:

• Presentar el cicle de tallers per l’any 2020.

• Zen voting (gomets): els participants voten els temes/preguntes que els 

interessen més

• Post-its: els participants anoten noves preguntes o temes a tractar, així 

com experiències pràctiques que es puguin integrar als tallers. 

45 min

Temes i 
preguntes



Cicle de tallers 2020
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Cicle de tallers 2020



Cicle de tallers 2020



Cicle de tallers 2020

Estructura general:

• Continguts detallats de la guia: aprofundir i posar en pràctica.

• Intercanvi d’experiències: casos d’estudi. 



















Catalunya Circular 
Economy Hotspot 2020



Tancament



Dinàmica
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Síntesi d’aprenentatges i conclusions

10 min



Economia circular 
al món local

Cicle de tallers




