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Agenda de la sessió 

10.00. Benvinguda i presentació de la sessió.

10.15. Cas d’estudi sobre metabolisme:

l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

11.00. Dubtes i preguntes.

11.15. Conclusions i aprenentatges. 

11.25. Presentació sessions juliol 2020

11.30. Fi de la sessió.



Cas d’estudi sobre metabolisme:
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona



Conclusions i aprenentatges



34

El metabolisme de l’economia global és 
insostenible: un planeta finit que utilitza els 
recursos com si fossin infinits. 
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La crisi sanitària viscuda demostra la 
vulnerabilitat de la nostra economia. 
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L’economia de proximitat, la innovació i la 
col·laboració en xarxa, elements intrínsecs a 
l’economia circular, han estat i són essencials. 
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L’economia circular pot (i hauria de) tenir un 
paper essencial en la recuperació econòmica.



Economia circular com a estratègia per a:

Crear 
ocupació

Guanyar 
resiliència

Gestionar el 
risc

Potenciar 
sostenibilitat
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Entendre el metabolisme ens permet tenir una 
visió més completa de la nostra economia.
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Quan parlem de metabolisme, ens referim a 
quins recursos necessita la nostra economia 
per funcionar i com els gestionem. 
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Podem entendre les vulnerabilitats del nostre 
sistema sòcio-econòmic, així com intuir 
oportunitats. 
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Alhora, l’anàlisi del metabolisme ens permet 
focalitzar. No podem abordar-ho tot alhora!
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L’anàlisi del metabolisme es basa en recopilar 
dades sobre entrades i sortides de recursos. És 
necessari evolucionar en l’accessibilitat i gestió de 
les dades per facilitar els processos. 
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No hem d’oblidar els objectius de l’anàlisi del 
metabolisme per tal de mesurar els esforços i 
acotar el nivell de detall necessari. 



Properes sessions



Economia circular 
al món local

Cicle de tallers

Sessions virtuals sobre
Definir estratègies d’economia circular

Primera sessió: divendres 3 de juliol de 2020 (10-11.30h)
Segona sessió: dimarts 7 de juliol de 2020 (10-11.30h)
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Com identificar les estratègies d’economia 
circular més adequades? 

Com podem avaluar-ne la viabilitat econòmica? 
I el potencial impacte ambiental i social? 

Com podem prioritzar les accions?

Sessió 4A: Definir estratègies d’economia circular (3/7/20) 
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Circle City Scan Tool: presentació del prototip
d’eina per a la circularitat per al món local.

Circle Lab Knowledge Hub: accedim a la
principal base de dades de projectes
d’economia circular a nivell global.

Sessió 4B: Definir estratègies d’economia circular (7/7/20) 
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