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VISIÓ 
• L'esdeveniment europeu de l'any en economia circular que atraurà a experts 

d'Europa i de tot el món a Catalunya. 
• Una oportunitat única per conèixer les iniciatives empresarials, els projectes de 

R+D+I, les estratègies governamentals i les col·laboracions d'èxit que estan 
transformant i fent que l'economia de Catalunya sigui més circular, així com per 
descobrir noves formes de fer front als reptes econòmics. 

• Un punt de trobada per a empreses líders, clusters, delegats de sector públic i 
centres tecnològics i de recerca, que oferirà conferències magistrals i visites 
guiades a solucions circulars innovadores de diferents sectors econòmics pel 
territori. 

16-19 Novembre 2020 

+400 
empreses a 

Catalunya que 
ofereixen solucions 
d’economia circular 

€47.6M 
invertits en EC per la 

Generalitat de 
Catalunya durant 2017-

2018 

500 participants  
25 països 
en edicions anteriors 
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OBJECTIUS 

• Posicionar Catalunya com a punt de referència en economia circular, donant a 
conèixer tant les estratègies i iniciatives tractores i projectes R+I, com els casos 
d'èxit d’empreses i de col·laboracions público-privades. 
 

• Cercar la implicació de governs, empreses, centres tecnològics i ciutadania i 
construir una agenda compartida  per integrar la circularitat en la economia 
catalana. 
 

• Promoure la internacionalització de les empreses i l'intercanvi de millors 
pràctiques i coneixements, i la col·laboració amb les parts interessades i els 
governs d'altres països. 
 

• Analitzar els reptes econòmics futurs i mostrar els projectes innovadors que 
s'estan duent a terme per fer-los front en el marc de la Indústria 4.0. 19 | febrer | 2020 



 
 
 

UBICACIÓ 

• CEHotspotCAT 2020 serà part de Smart City Expo World 
Congress 
– 17-20 Novembre 2020 
– Instal.lacions de Gran Via 
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PROGRAMA PROVISIONAL 

Benvinguda i 
conferència 

inaugural 

Sopar de gala 

 

Visites 
guiades 

 
6 - 8 opcions 
d’itineraris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visites 
guiades 

6 opcions 

Conferències 

Smart City 
Expo World 

Congress 

Reunions B2B 

Matí 

Tarda 

Novembre 2020 

16 17 18 19 
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TRACKS (1/3) 

1. Disseny circular 

2. Tancant el cercle de materials, components i productes 

3. Bioeconomia 

4. Indústria 4.0 

5. Recerca i innovació 

6. Circularitat inclusiva 19 | febrer | 2020 



TRACKS (2/3) 

1. Disseny circular [Circular design: Dematerializing the Economy] 

• Repensar la indústria del disseny. Nous materials, productes i models de 
negoci per a una producció i un consum sostenibles. 

2. Tancant el cercle de materials, components i productes [Closing loops of 
materials, components and products: Reshaping Economics] 

• Circularitzar recursos. Transformació dels fluxos en els processos productius 
que promoguin la prevenció de generació de residus i l’eficiència en l’ús de 
recursos. 

3. Bioeconomia [Bioeconomy: A Regenerative System] 

• Gestionar els recursos naturals de manera sostenible. L’economia del consum i 
la producció dels recursos biològics renovables. 
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TRACKS (3/3) 

4. Indústria 4.0 [Industry 4.0: Enabling Technologies] 

• Innovar i crear nous mercats gràcies a la digitalització de la indústria i a les 
tecnologies disruptives. Interconnexió i transparència dels processos, 
productes i serveis, traçabilitat dels materials i dels components.  

5. Recerca i innovació [Research and innovation: Connecting Actors]  

• Proveir solucions innovadores. Recerca i innovació col.laboratives com a 
instruments estratègics per resoldre reptes sistèmics. 

6. Circularitat inclusiva [Inclusive circularity: Creating Social Value] 

• Fer front als reptes socials i ambientals. Implicació del tercer sector i la 
participació de la ciutadania. 19 | febrer | 2020 



VISITES GUIADES: SECTORS 
ECONÒMICS 
1. Agroalimentari 

2. Moda i tèxtil 

3. Mobilitat i Energia 

4. Indústria química 

5. Plàstics 

6. Envasos i embalatge 

7. Cicle de l’aigua 

8. Construcció 

9. Iniciatives públiques 
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