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El present document recull, sintetitza i ordena el conjunt de definicions, 
diagnòstics, projectes, visions de futur i reptes identificades que han 
estat consensuades amb els diferents actors en els diferents processos de 
treball, de debat i de participació que hi ha hagut al llarg del 2021.  Així, 
aquest document es pot concebre com una agenda compartida de ter-
ritori B30 i els seus agents, amb un punt de partida comú i un horitzó 
definit, que té per objectiu dibuixar un full de ruta per aconseguir que 
la transformació de B30 cap a un escenari de residu zero es produeixi des 
d’una perspectiva inclusiva, saludable i sostenible que impulsi la innovació.
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Per a més informació mireu el document :
“L’articulació d’agendes compartides per a la sostenibilitat i el canvi social: Una contribució des del territori 
al debat de la UE sobre les transicions cap a la sostenibilitat”, Gener de 2020

Les agendes compartides per a la sostenibilitat i 
el canvi social són agendes que articulen, a través 
d’un model de governança participativa, l’acció 
col·lectiva d’actors diversos per afrontar un repte 
comú. Les agendes compartides es focalitzen en 
els reptes de la societat actual i, particularment, 
en els ODS i en els problemes que se’n deriven 
en un territori concret. Aquests problemes són 
complexos i estan molt interrelacionats, perquè 
són el resultat d’interaccions quotidianes entre 
consumidors, productors, responsables de polí-
tiques públiques, investigadors, mitjans de co-
municació i altres actors i, per tant, no hi ha una 
manera òptima d’abordar-los, sinó que tenen 
múltiples solucions potencials. Entendre la nat-
uralesa d’aquests problemes complexos és clau 
a l’hora de plantejar-se possibles respostes que 
realment siguin eficaces

Les agendes compartides les promouen coali-
cions de múltiples actors del territori, amb un 
enfocament de baix a dalt. Les poden iniciar ad-
ministracions públiques, però també universitats 
i altres entitats del territori. La direccionalitat de 
les agendes resulta de la visió compartida i les 
actuacions s’articulen mitjançant un model de 
governança participativa. Les agendes compar-
tides les solen iniciar un nombre reduït d’actors 

L’objectiu del primer pas és preparar, amb els 
actors, la base necessària per articular l’agenda 
compartida. Això comporta:

• Delimitar el repte (i subreptes) del territori.
• Identificar els actors clau compromesos amb 
el canvi i crear un primer grup promotor.
• Co-desenvolupar una visió de futur compartida.
• Co-desenvolupar una visió compartida de la 
situació actual, els problemes i les seves causes.
• Concretar les oportunitats (els punts de 
palanca del sistema) sobre les quals es pot ac-
tuar i les hipòtesis d’impacte que s’espera que 
permetin trencar les barreres i les dinàmiques 
que impedeixen avançar cap a la visió de futur 
o accelerar dinàmiques positives que ja es pro-
dueixen.
• Definir un primer model de governança.

que detecta la necessitat urgent d’actuar per tal 
de donar respostes més efectives a un repte del 
territori. Les característiques d’aquest grup inicial 
depenen del territori, del repte i dels problemes i 
oportunitats que se’n deriven. La composició del 
grup és oberta i es configura, en un primer mo-
ment, com el nucli d’una coalició d’actors com-
promesos amb la transformació i el canvi.

l’articulació d’aquestes agendes compartides re-
quereixsuperar les fronteres entre disciplines de 
coneixement i entre ciència i societat. Es basen 
en la col·laboració interdisciplinar i intersectorial i 
en la generació de coneixement compartit entre 
administracions públiques, acadèmia, empreses 
i societat civil, per comprendre i gestionar prob-
lemes complexos des d’una perspectiva holísticai 
dinàmica, tenint en compte els efectes a llarg ter-
mini i els impactes directes i indirectes.

Cada repte i cada territori, amb els seus actors 
i les seves ambicions i capacitats, és diferent i, 
per això, la metodologia per desenvolupar i im-
plementar agendes compartides, el seu sistema 
de governança i les seves accions varia d’un cas 
a l’altre. Tanmateix, es proposa una metodolo-
gia en tres passos ( vegeu el gràfic ) per articular 
agendes compartides des del territori: 

El segon pas se centra en el co-disseny i la 
implementació de solucions. En aquest pas 
és imprescindible generar espais de troba-
da en què els actors del territori puguin 
col·laborar per codissenyar les possibles 
solucions, implementar-les, aprendre’n i 
generar coneixement col·lectiu.

El tercer pas es focalitza en la transformació i en 
el canvi social; és a dir, assolir impacte col·lectiu 
sostingut en el temps i que contribueixi a accel-
erar la transició cap a la sostenibilitat.

LES AGENDES COMPARTIDES 
PER A LA SOSTENIBILITAT I EL CANVI SOCIAL

1.
Entendre

 el repte i preparar la base
 per a l’acció col·lectiva

2.
Codissenyar i provar 

solucions innovadores 
mitjançant una agenda 

compartida 

3.
Assolir impacte 

sistèmic: avançar cap a la 
visió compartida

LES AGENDES COMPARTIDES EN 3 PASSOS
(font: Generalitat de Catalunya) 

0.
GRAN
REPTE

Implicar actors rellevants i reforçar el seu compromís amb la visió de futur compartida
Desenvolupar el model de governança i eines de suport per a l’acció col·lectiva, per al monitoratge i per a 
l’aprenentatge estratègic



El territori b30 comparteix el mateix gran repte 
que molts altres territoris europeus i mediter-
ranis en el context de la crisi climàtica i tran-
sició energètica: Com es pot canviar el model 
actual de producció i consum per un model 
d’economia verda i circular, a fi de capturar els 
potencials beneficis socials, econòmics i am-
bientals d’aquesta transformació, mitjançant 
la capitalització dels recursos endògens i l’ar-
ticulació de respostes efectives als problemes 
socioeconòmics del territori. En aquest marc el 
Projecte pilot de la B-30 es focalitza en el repte 
d’impulsar la transició del territori de la B-30 
cap a l’economia circular articulant una agenda 
compartida per al residu zero.

Una de les característiques d’aquest projecte 
és que aborda objectius transversals i, per tant, 
multisectorials. La transició cap un a model so-
cioeconòmic sostenible, resilient i orientat al 
residu zero implica superar les barreres con-
juntament, tots els agents i sectors, buscant 
solucions innovadores a reptes complexos que 
afecten el conjunt del sistema. 

alinear millor els processos i els resultats amb 
els valors, les necessitats i les expectatives de la 
societat.

Tot i que el territori disposa d’una plataforma 
d’innovació que genera dinàmiques d’intercan-
vi i col·laboració entre els actors del territori, es-
pecialment entre acadèmia, empreses i admin-
istracions públiques (el HubB30), per articular 
un ecosistema de recerca i innovació responsa-
ble i sostenible, cal fer un pas més. Cal que els 
actors col·lectivament prenguin consciència 
dels marcs mentals presents, les inèrcies i les 
rutines que obstaculitzen l’avanç en la direc-
ció desitjada (i que siguin  realment conscients 
dels costos inassumibles de continuar fent les 
coses com sempre s’han fet) i de les oportu-
nitats derivades de sumar esforços per donar 
respostes més efectives als reptes del territori 
mitjançant agendes compartides.

Un dels objectius del projecte és explorar amb 
els actors com s’hauria d’articular un model de 
governança que sumés els esforços dels actors 
del sistema per definir conjuntament escenaris 

La recerca i la innovació estan vinculades a 
ecosistemes complexos, que impliquen els 
diferents actors de la quàdruple hèlix (admin-
istracions públiques, acadèmia, empreses i so-
cietat civil), així com fluxos de persones, idees 
i finançament, que generen múltiples inter-
accions. Per tant, el concepte tradicional de 
l’R+D+I com un procés lineal s’ha anat substi-
tuint per la idea d’una interacció dinàmica amb 
nombrosos punts d’entrada i bucles de retroal-
imentació, i amb un flux d’informació multidi-
reccional. Però, en general, la interacció entre 
els actors de la quàdruple hèlix i el canvi de 
mentalitat són força limitats: les polítiques de 
recerca se centren principalment en l’excel·lèn-
cia científica, i les polítiques d’innovació, en la 
competitivitat. En aquest context, la societat 
està desconnectada de la recerca i la innovació. 
El concepte de recerca i innovació responsable  
(RRI) proporciona un possible marc per superar 
aquesta situació. Implica la participació dels ac-
tors de l’ecosistema al llarg de tot el procés, des 
de l’inici, durant el desenvolupament i fins al fi-
nal. L’aplicació d’aquest nou marc conceptual a 
les polítiques i les estratègies territorials permet 

de futur (visions compartides) i articular agen-
des compartides per assolir-los, la qual cosa 
aportaria valor a les múltiples iniciatives que 
ja hi ha al territori i n’incrementaria l’impacte.
Les jornades de treball del projecte tenen com 
a objectiu principal treballar la  presa de con-
sciència amb els actors del territori i impulsar 
l’articulació d’un grup promotor, una coalició 
d’actors compromesos que  vulguin  sumar  
esforços  per articular una agenda compartida 
amb l’objectiu de residu zero. 

Els capítols següents demostraran els resul-
tats dels tallers de treball (veure diagrama a les 
pàgines següents) que s’han fet a la B30 amb el 
grup promotor inicial amb l’objectiu de co-crear 
la base necessària per articular l’agenda compar-
tida. Una primera versió de l’agenda, consultable 
i revisable que es pot obrir a la resta del territori 
B30 i els seus agents i així aconseguir més suport 
i tracció per ser implementada. Al mateix temps 
pot servir una guia per a futures iniciatives al ter-
ritori que volen abordar els reptes detectats en 
una manera col·laborativa i coordinada.

LES FASES EN LA CONSTRUCCIÓ 
DE L'AGENDA COMPARTIDA DEL B30

(fuente: projecte SeeRRI) 

L’AGENDA COMPARTIDA B30 
UN ECOSISTEMA DE RECERCA I INNOVACIÓ INTEL·LIGENT, 
SOSTENIBLE I INCLUSIU
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19.11.2021

Situació actual
Mapeig d’actors 
i projectes  
claus

Taller 1

21.01.2022 (online)

Visió de futur 
i identificació de

reptes

Taller 2

I.
Adquirir una visió global 
sobre els agents i les línies 
de treball clau territorials 
en matèria de circularitat

II.
Analitzar les debilitats, 
fortaleses, oportunitats i
amenaces del territori.

I.
Començar amb 
una gran idea força 

que pot tenir un impacte 
societal multinivell 
i multisectorial

II.
Partir de les capacitats i 
coneixement existent 

del territori

I.
Identificar 

els grans reptes 
del territori en matèria 
de circularitat (gran idea)

II.
Co-crear una visió circular 

conjunta

EL PROCÉS PARTICIPATIU

28 inscrits 47 inscrits

Imagen : 
(1) Núria Puentes / 
Ajunt. de Cerdanyola

(1) 

Sept.  2022AGENDA
COMPARTIDA
Primera
Versió

04.02.2022 (online)

Definició & 
identificació de 
subreptes

Taller 3

I.
Desgranar els grans reptes 
en subreptes: accions 
de menor escala que ens 
permetin aconseguir 
les ambicions 

que cada repte projecta
II.

Establir les bases de la 
priorització: classificar

els subreptes segons el seu 
horitzó temporal, la seva
viabilitat, factibilitat, 
i governança

*
Una síntesi 

dels resultats de 
la cocreació col·lectiva 
en un document 
que pot ser revisable, 
millorable, i que pot 
servir com a base 

per a iniciatives futures 
relacionades 

amb els reptes detectats
i guia per al 

desenvolupament 
territorial de la B30

I.
Validar 

els grans reptes 
i treballar els subreptes 
amb la quàdruple hèlix, 
incorporant la ciutadania 
en diferents processos 

i nivells

II.
Articular l’ Agenda i generar 

impacte territorial

Propers 
Passos

37 inscrits

2020
GRAN IDEA
B30
Territori

RESIDU ZERO



10 11

LA SITUACIÓ ACTUAL “L’àmbit de la B30 es presenta com el 
motor econòmic de Catalunya, gràcies 
a la indústria assentada durant dè-
cades en aquesta àrea, així com per la 
seva privilegiada situació geogràfica 
al bell mig del corredor mediterrani i al 
costat de Barcelona. Sense anar més 
lluny, àmbit B30 està situat al centre 
d’una de les megaregions europees 
amb més activitat: l’eix Barcelona-Lió”

Ambit b30

Un dels primers objectius de l’Agenda és consen-
suar una visió compartida de la situació actual del 
territori B30 en matèria d’economia circular i el 
metabolisme del territori, els problemes i les pos-
sibles causes. Les visions compartides de la situ-
ació actual com de la situació desitjada (en con-
tinuació) són clau per canviar el marc mental dels 
actors i la seva perspectiva de l’ecosistema del 
qual formen part. Cal aconseguir que els actors 
es vegin com a part d’un sistema, que prenguin 
consciència que les seves accions interaccionen 
amb les dels altres actors, de manera que si les 
coordinen poden tenir més influència i impacte 
en el sistema. D’acord amb Stroh (2015), aquest 
canvi de perspectiva dels actors del sistema, que 
decideixen alinear els seus esforços i impulsar 
una agenda compartida, hauria de promoure un 
moviment des de solucions individuals cap a ac-
tuacions coordinades i col·lectives.

En aquesta anàlisi cal tenir en compte les tendèn-
cies globals que afecten el repte (canvis legis-
latius, avenços tecnològics, sectors o activitats 
emergents, canvis en les preferències dels consu-
midors i noves oportunitats de finançament, per 
exemple) i els actius i les especificitats del territori 
(regulació, capacitats, actituds, etc.) en relació 
amb el repte.  Per construir una agenda com-

partida amb una base sòlida, cal que els actors 
entenguin fins a quin punt els marcs mentals, els 
valors i les creences actuals afavoreixen o obstac-
ulitzen avançar en la direcció desitjada.

El territori en el que s’ubica aquesta agenda és a 
l’àmbit B30  actualment la principal aglomeració 
industrial de Catalunya - i de l’Estat espanyol - es 
troba en els municipis que ocupen el tram de 
l’AP7/B-30. Aquest tram està format per 23 muni-
cipis, en el pas d’aquest tram de via, d’uns 50 km 
entre Martorell i la Roca del Vallès, en sentit est‐
oest, i entre Castellar del Vallès i Sant Cugat del 
Vallès, en sentit nord‐sud. Aquest àmbit té una 
superfície de 485 km2, una població de 1.018.166 
habitants, 30.173 empreses i una ocupació total 
de 387.478 persones. 

Les possibilitats de desenvolupament econòmic 
de l’eix B-30 i la seva contribució a la recuperació 
econòmica de Catalunya, en base a un veritable 
desenvolupament de l’economia del coneixe-
ment, són extraordinàries, ja que hi conflueixen 
una sèrie de circumstàncies força singulars, que 
poden arribar a configurar el que es coneix inter-
nacionalment com una regió innovadora.

El territori en xifres

superfície 
485 km2

ocupació total 
387.478 
persones

195 
Polígons
 d’Activitat 
Econòmica

24 
centres de 
negoci o parcs 
empresarials

18
centres 
universitaris

60 
centres de 
recerca

10 
parcs científics 
i tecnològics

+ 6.579 ha. 
sòl industrial
(20,4%  de Catalunya)

1.018.166 
habitants
(13%  de Catalunya)

30.173 
empreses

23
municipis 

3
comarques 

fuente: AmbitB30
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El territori b30 disposa d’un seguit d’equipaments 
i empreses que li donen aquest potencial extraor-
dinari. D’una banda, hi ha el Parc de l’Alba, que 
acull el laboratori de llum del sincrotró Alba i que, 
amb 340 hectàrees, és un dels equipaments de 
recerca més avançats del món (i que està creant al 
seu voltant una plataforma científica, tecnològica 
i empresarial d’escala europea, amb capacitat per 
concentrar 40.000 llocs de treball, d’alt valor afe-
git, vinculats als sectors més dinàmics de l’econo-
mia mundial). Per altra banda, al llarg de la B-30 
s’apleguen dues grans universitats públiques, la 
UAB i la UPC, que a més dels seus departaments, 
en els seus campus acullen instituts i centres de 
recerca del CSIC, de l’IRTA o del programa CERCA 
de la Generalitat de Catalunya. Finalment, aques-
ta àrea disposa de potents agents de transferèn-
cia de tecnologia i coneixements, així com agents 
dedicats directament a promoure la innovació. 
Entre ells destacaríem Esade-Creapolis, Parc Tec-
nològic del Vallès, Parc de Recerca UAB, Eurecat, 
Leitat, etc. 

L’Associació Àmbit B-30, atenent les potenciali-
tats del territori i la voluntat de promoure el seu 
desenvolupament, ha definit una estratègia de 
col·laboració entre empreses, centres de recerca, 
universitats, ajuntaments, organitzacions em-
presarials, organitzacions sindicals i governs per 
posicionar aquesta àrea com una de les regions 
industrials amb més potencial innovador de Cata-
lunya, Espanya i, amb vocació de ser-ho, del Sud 
d’Europa. està treballant des de l’any 2017 en la 
definició d’una estratègia i pla d’impuls a l’econo-
mia circular, que ja ha permès identificar els sec-
tors econòmics amb més potencial i definir es-
tratègies de circularitat, sota una visió global del 
territori, amb l’objectiu d’impulsar nous models 
de producció que permetin minimitzar el con-
sum de recursos i la generació de residus i, alho-
ra, crear noves oportunitats de creixement i ocu-
pació, impulsant  la innovació  i  la competitivitat. 
En aquest context, cal facilitar les condicions 
per tal que els agents econòmics implementin 

TERRITORI  B30

nous models de producció i consum més circu-
lars, com poden ser la manufactura avançada, 
l’eco-disseny, les plataformes col·laboratives o la 
simbiosi industrial.

Paral·lelament l’any 2018 es crea el hub d’inno-
vació de la B-30 (HubB30), una aliança de l’Àmbit 
B30, la UAB, el Parc de Recerca de la UAB, l’Eu-
recat, Esade Creapolis, la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), el  Sincrotró ALBA i ACCIÓ, 
per promoure la innovació al territori de la B-30 
i esdevenir un referent internacional de territori 
basat en un model de desenvolupament intel·li-
gent, sostenible i inclusiu.

En aquest context, la convocatòria 2019 de Pro-
jectes d’Especialització i Competitivitat Territorial 
(PECT) era una oportunitat per a que els agents 
del territori, liderats pels ajuntaments, dissenyin 
i implementin una estratègia conjunta (“HubB30, 
més enllà de la circularitat”), que articuli uns pro-

jectes per a la transformació econòmica i sosteni-
ble del territori, amb un fort component d’inno-
vació per avançar cap l’objectiu de Residu Zero. El 
projecte PECT construeix sobre i recull l’experièn-
cia prèvia de projectes europeus com UCITYLAB 
i SeeRRI que han permès desenvolupar i testejar 
les metodologies necessàries i establir les bases 
per articular el nou projecte. 

Tenint totes aquestes característiques com a 
punt del partida es va convidar els participants en 
una primera instància a co-crear i consensuar una 
visió compartida a través d’un exercici de DAFO 
que permetria detectar tant les opportunitats 
com les barreres respectives que està enfrontant 
el territori a nivell col·lectiu en aquest moment.
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Teixit industrial que comença a visualitzar  
l’economia circular com a estratègia empresarial
En temps de canvi, el “business as usual” deixa de ser 
una opció i es fa necessari que les empreses siguin ob-
erts a la innovació i la col·laboraccó.

Tradició de col·laboració i associacionisme
El territori té una xarxa d’associacions empresarials, 
gremis i clústers industrials sòlida. Cada vegada es 
veuen més iniciatives d’economia circular liderades 
per aquests col·lectius. El poder aglutinador que pos-
seeixen pot tenir un efecte catalitzador important.

Ecosistema d’innovació sòlid amb gran potencial
El territori  B30 compta amb un teixit empresarial ampli 
i divers, que concentra un 25% ocupació industrial de 
Catalunya en més de 195 polígons activitat econòmi-
ca i 7 000 hectàrees de sòl industrial.  Al radi de la B30 
s’ubiquen més de 60 centres de recerca, al voltant de 
10 parcs científics i tecnològics i 15 centres universi-
taris. Hi ha connexions entre els món acadèmic i el 
món empresarial i aquesta proximitat entre la comu-
nitat científica i l’ecosistema industrial a través de la 
innovació alimenta i beneficia ambdós vectors de la 
quàdruple hèlix. 

Política regional orientada cap a l’economia circular
Els ens locals tenen un paper fonamental com a impul-
sors de l’economia circular en l’ecosistema que els en-
volta. Cada vegada són més les administracions locals  
que lideren projectes territorials d’economia circular.

Esquemes de suport financer al teixit productiu
Les administracions locals, nacionals i europees  foment-
en l’impuls de projectes d’economia circular a través de 
diferents programes de finançament. La Generalitat 
amb ACCIO, el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Agència de Residus de Catalunya, el Servei d’Ocupació 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona, promouen 
amb ajuts públics, la transició del teixit productiu cap a 
l’economia circular.

Experiència en gestió de residus i sostenibilitat: 
Innovació per a la valorització de recursos
A l’àmbit de la B 30 hi ha uns 150 gestors de residus amb 
tecnologies de valorització. Alhora la recerca aplicada a 
la recuperació i valorització dels recursos presents en el 
territori és present en les línies de treball i estratègia de 
totes les universitats i centres tecnològics del territori. 
L’any 2019 es van generar a Catalunya 3,8 milions de 
tones de residus industrials. El territori de la B30 aglutina 
al top 3 de les comarques generadores de residus.

L’Administració com a porta per a la ciutadania
El rol facilitador d’economia circular de les administra-
cions no es limita a les seves col·laboracions amb el 
teixit industrial. Els programes de sostenibilitat que es 
dirigeixen a la ciutadania són sens dubte una manera 
eficaç perquè l’economia circular percoli en el territori.

FORTALESES
La col·laboració, un aspecte de millora continua
L’economia circular  no serà una realitat si no apre-
nem a col·laborar. Les empreses han de començar a 
normalitzar la cooperació, no sols amb l’administració 
o els centres d’innovació, sinó entre elles també. La 
col·laboració entre la comunitat científica i la indústria 
és encara escassa. 

Relació dèbil entre la ciutadania 
i la resta de vectors de la quàdruple hèlix
Falten sistemes  de  governança participatius o pro-
jectes de ciència ciutadana col·laboratius. Falten         
espais oberts on la ciutadania pugui imaginar i teste-
jar solucions a reptes mediambientals i socials del seu 
entorn.

Falta de transparència i traçabilitat dels recursos
La manca de dades de qualitat sobre els recursos d’en-
trada i sortida del territori (matèries primeres, aigües, 
energia, etc) és una barrera per a la transició del terri-
tori de la B 30 cap a l’economia circular.

Mancança de suport polític local i recursos econòmics
Per tal de dur a terme l’aplicació de l’economia circu-
lar, convé tenir en compte i alinear en la mesura del 
possible els diferents  instruments  polítics  i  legals, 
mecanismes econòmics, així  com  mesures relacio-
nades amb la recerca, l’educació i la comunicació. Es 
requereix de majors i millors instruments de finança-
ment per a fomentar la implicació real de les empreses 
i industria  de manera generalitzada.

Mancança en l’estandardització d’informació i 
certificacions
L’estandardització de la informació i les certificacions 
permeten ajudar a les empreses a establir uns nivells 
d’homogeneïtat en relació amb la gestió, prestació de 
serveis i desenvolupament de productes. És una eina 
facilitadora per  guiar  a  les  empreses  en  decisions  
estratègiques i als consumidors en decisions de compra 
més informades.

Falta identificar i comunicar les actuacions circulars
Les empreses i administracions ja porten a terme ac-
tuacions relacionades amb l’economia circular, però 
no es comuniquen ni interna ni externament com a 
tals. Es crearia un efecte dòmino en el teixit industrial si 
aquestes accions es visualitzessin de manera rigorosa.

Manquen espais d’anàlisi i transformació de recursos
Malgrat que el territori disposa d’infraestructures i agents 
dedicats a la recirculació de recursos, es desconeix el 
destí i el percentatge real de la seva valorització.

Manca d’infraestructura de transport públic
Al contrari del que ocorre amb la connectivitat del ter-
ritori a través de la xarxa de carreteres, la infraestructura 
relativa al transport públic no és prou atractiva com per 
a incentivar el seu ús.

Necessitem un canvi cultural
Les empreses han de començar a dissenyar i produir 
de manera diferent, les administracions han de do-
nar suport al canvi amb polítiques més atrevides i la                
ciutadania ha de canviar els seus patrons de consum pa-
siu.  Es tracta d’un canvi cultural coordinat, multi agent 
i multi escala.

DEBILITATS
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Model productiu contrari 
als principis de l’economia circular
Tenir visió sistèmica, buscar la participació multi 
agent, apostar per la col·laboració, la confiança i coop-
eració, són alguns dels principis sense els quals no es 
pot transformar l’actual model econòmic en la direc-
ció correcta.  Alguns  d’aquests  principis  continuen   
generant escepticisme dins del teixit industrial.

Tendències de consum contràries
al desenvolupament sostenible
Encara que la tendència lògica i intel·ligent seria 
comptar amb una ciutadania millor informada i més 
conscienciada, aquest corrent de pensament pot gen-
erar efectes reaccionaris en altre part de la població.

El “Greenwashing”: 
el risc d’una transició ecològica superficial
Greenwashing o rentat d’imatge verd és l’acció d’una 
empresa, un govern o un organisme d’usar el màr-
queting per a promoure la percepció que els seus pro-
ductes, serveis o polítiques són respectuosos amb el 
medi ambient, quan en realitat funciona de manera 
oposada.

Percepció negativa de l’administració
Un percentatge no poc estimable de les empreses no 
visualitzen a l’administració com un aliat. L’antiquada 
percepció d’entitat que persegueix i penalitza, dificul-
ta que es creï l’ambient adequat per a iniciar possibles 
col·laboracions.

Marc normatiu: limitacions legals i administratives
L’economia circular implica canviar la forma en la qual 
dissenyem, produïm i consumim. Els canvis s’enfront-
en amb normatives que van ser creades sense tenir en 
compte aquest possible canvi de paradigma. La tran-
sició cap a una economia circular requereix de l’acom-
panyament d’un marc normatiu facilitador que pro-
tegeixi els interessos d’estratègies circulars i penalitzi 
estratègies del model linear tradicional.

Limitacions per impulsar polítiques de desenvolupa-
ment sostenible a llarg termini
La dependència econòmica en la sortida de certes 
subvencions, la rotació dels equips tècnics, i el canvis 
polítics en les administracions locals impedeixen la ma-
terialització i seguiment d’iniciatives a llarg termini.

Dificultat per escalar projectes al conjunt del territori
És habitual que els projectes d’economia circular no 
passin de l’escala de prova pilot.

Duplicitat d’iniciatives
En molts casos els esforços es donen per duplicat  o  
triplicat en un mateix territori degut a la manca de co-
municació i col·laboració entre les entitats públiques i 
privats dels diferents municipis.

La recollida selectiva es manté estancada en nivells 
baixos i de mala qualitat
Aquesta tendència a l’estancament queda confirmada 
per un indicador com és el fet que la quantitat de rebuig 
produït per persona i any es manté constant al voltant 
dels 300 kg/hab/any des de l’any 2012.

AMENACES

La sostenibilitat com motor de canvi
El canvi climàtic, l’escassetat de les matèries prim-
eres, i una creixent conscienciació sobre el consum                
responsable entre la ciutadania, estan motivant i faran 
imprescindible la inclusió de l’economia circular en les  
estratègies empresarials, en els models de negoci, i en 
el disseny de productes i serveis.

Subvencions europees a l’abast i Ajuts Next Genera-
tion: un pla de recuperació per a Europa
Els programes més importants de reactivació industri-
al dissenyats per la Comissió Europea inclouen línies 
de subvenció per a projectes d’economia circular i 
volen reactivar l’economia amb projectes innovadors 
que tinguin un alt component de transformació digi-
tal i de compromís ambiental.

Xarxes d’autoconsum emergents
L’energia, recurs clau en la nostra economia, és una 
dels protagonistes actuals en els plans estratègics de 
sostenibilitat de les empreses la millora de l’eficièn-
cia energètica a través del foment de l’ús d’energies     
renovables, l’impuls de l’autoconsum, o la creació de 
comunitats energètiques.

Reutilització d’aigües residuals
En un context d’escassetat d’aigua i energia, les aigües 
residuals ja no són vistes com un residu, sinó com una 
font d’energia i un recurs valuós, carregat de nutrients. 
És clau transformar els criteris de gestió dels recursos 
hídrics.

Nova cultura de consum i consciència
Existeixen ja elements emocionals vinculats a la recom-
pensa intangible de saber que s’està consumint un pro-
ducte o un servei que no solament presta una funció, 
sinó que ho fa d’una forma respectuosa amb l’entorn, 
que crea ocupacions locals, o que existeix un retorn just 
per a tots els agents de la cadena de valor.

Sorgiment de l’economia col·laborativa
L’economia col·laborativa crea mercats oberts per a l’ús 
temporal de productes o serveis mitjançant plataform-
es col·laboratives. 

Les crisis com oportunitats per accelerar canvis 
Les crisis ajuden a reflexionar i repensar els models de 
producció i consum que coneixem, ens forcen a imple-
mentar normatives de manera més accelerada, i a actu-
ar de manera conjunta.

L’administració com facilitadora i dinamitzadora 
Els ens locals poden tenir un rol de facilitació, dina-
mitzant i promovent l’economia circular entre el teixit 
productiu, afavorint un clima de confiança, col·labo-
ració, cooperació i transparència.

Incorporació dels emprenedors socials per al desen-
volupament territorial
Les polítiques d’innovació s’han d’orientar cap a la sos-
tenibilitat en un sentit ampli (sostenibilitat social, ambi-
ental i econòmica). Incorporar l’aspecte social és essen-
cial per fomentar el benestar i la inclusió social de tots 
els integrants de la societat.

OPORTUNITATS
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indústria

ciutadania

Beneficiaris

administració

academia

Recursos

FITXA 
que es va utilitzar per emplenar la informació 

rellevant sobre cada projecte que s’ha presentat al mapatge

DADES - RESULTATS  
dels projectes presentats durant el mapatge

80 
projectes 
d`economia circular
mapejats

Un altre objectiu de l’Agenda és l’elaboració  d’un 
mapa dels recursos (d’actors i iniciatives) del terri-
tori B30 amb la col·laboració dels diversos agents. 
L’intenció de la dinàmica no era obtenir una foto 
exacta del conjunt de agents i projectes circu-
lars del territori. La idea era convidar als socis del 
PECT i a agents clau del territori que treballen en 
l’àmbit de l’economia circular per tal de bolcar el 
coneixement conjunt i obtenir una primera visió 
aproximada i global del territori en matèria de cir-
cularitat. Aquesta visió i mapatge s’aniràn afinant 
al llarg del projecte.

El breu exercici col·lectiu ha generat un total 
de 80 projectes. Una xifra res desestimable que  
indica que l’ economia circular forma part del        
present i futur del territori. Les dades extretes de 
la dinàmica indiquen que:

• L’ administració seguida de prop per l’acadèmia 
(universitats i centres tecnològics), és l’agent de la 
quàdruple hèlix que més projectes impulsa.
• Aquest fet reforça la proposta de convidar a col·lec-
tius que la representin a participar en pròximes ac-
tuacions.
•  El principal beneficiari dels projectes d’economia 
circular  és  la indústria. Aquest resultat s’observa  
clarament  quan  l’administració  o l’acadèmia im-
pulsen els projectes.
• Predominen els projectes col·laboratius entre ad-
ministració i indústria, o acadèmia i indústria
• Malgrat que la majoria dels projectes identificats 
són impulsats per agents del territori aproximada-
ment la meitat dels projectes s’ubiquen fora del ter-
ritori de la B 30.
• L’estampa acolorida ens indica que els sis recursos   
(aigua, recursos tècnics, recursos biològics, mobilitat, 
i altres) són presents a nivell global.
• Els vectors de l’energia els recursos biològics i els 
recursos tècnics predominen, seguit de prop per l’ai-
gua. El vector de la mobilitat és el que menys presèn-
cia té en el conjunt de projectes.
• El recurs que més s’ha associat a la categoria “al-
tres“ és el coneixement. Això es deu a les iniciatives 
relacionades amb actuacions formatives de diferent 
naturalesa.

MAPATGE
AGENTS+PROJECTES
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VISIÓ DE FUTUR 
COMPARTIDA

El pas següent tracta de cocrear i consensuar una 
visió de futur compartida per a la B30 en matèria 
de circularitat i l’escenari plantejat de residu zero 
per a l’any 2030. La comparació del sistema actual 
amb una visió de com seria el sistema si el repte 
s’abordés amb èxit, de manera que els problemes 
ja no existissin, ajuda a entendre i identificar els 
reptes i els problemes i costos relacionats, en 
totes les seves dimensions i complexitat. 

Els actors d’una agenda compartida tenen com a 
objectiu prioritari arribar a consensuar una visió 
de futur compartida, amb la qual es comprome-
tin a dedicar-hi esforços i recursos. Aquesta visió 

mitjà termini, que permetin veure si s’avança en 
la direcció desitjada.

Per aquest motiu la visió ha de ser ambiciosa i 
inspiradora, però alhora s’ha de basar en la re-
alitat actual; és a dir, ha de tenir en compte les 
tendències globals i els actius del territori. Per 
això aquest pas és tan important perquè relacio-
na les ambicions del territori amb la realitat actual 
i facilita el pas proper que és la identificació dels 
reptes que no permetin fer aquesta transició des 
d’estat actual a l’escenari desitjat del futur. Sense 
aquest punt d’arribada no es pot començar cap 
viatge.

defineix un estat final desitjat per a un territori o 
un sistema en relació amb un repte. La visió d’un 
escenari desitjat futur proporciona una narrativa 
compartida pels actors i genera acceptabilitat i 
responsabilitat en relació amb les actuacions pro-
mogudes per l’agenda.

El propòsit de la visió no és definir objectius, sinó 
conciliar expectatives d’actors diversos i orientar 
i alinear els seus esforços per inspirar i codesen-
volupar solucions noves per afrontar de manera 
més eficaç el repte i  els problemes que se’n de-
riven. En el marc de la visió, els actors han d’acor-
dar objectius compartits, concrets i assolibles a 

En aquest sentit, el mateix exercici s’ha aplicat per 
al territori de la B30, reunint els diferents agents 
per definir aquesta visió de futur, aquest escenari 
futur compartit,  per a l’any 2030. Una visió que 
servirà com a guia per a l’articulació de l’agenda 
compartida i el desenvolupament del territori 
B30 en materia de circularitat els propers anys. A 
les pàgines següents es mostra la visió de futur 
compartida que s’ha consensuat entre tots els 
agents participants.
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ADMINISTRATION
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LEARNING
ECIU UNIVERSITY

B30 VISIÓ 2030

La B30 aspira a ser una territori circular, innovador i inclusiu que exer-
ceixi com a palanca de canvi per altres territoris. Per això, imaginem un 
futur on el coneixement es cocrea i es comparteix entre tots els agents 
d’una manera sinèrgica: on l’acadèmia catalitza processos de generació 
del coneixement i la innovació, l’ administració actua com a facilitado-
ra del canvi, la indústria deixa enrere el model de producció lineal, i la       
ciutadania  es  converteix  en  una  peça  clau  i  activa  per  a  la  imple-
mentació de l’economia circular en el territori.

Un escenari on tots els agents de la quàdruple hèlix estiguin connec-
tats, col·laborant per crear xarxes actives i espais de diàleg oberts i 
transparents, amb l’objectiu de promoure l’ecodisseny, minimitzar la                
generació de residus, allargar la vida útil dels recursos del territori, fo-
mentar la generació d’ energia local i renovable i, en definitiva, reduir 
l’impacte de l’activitat humana en el territori, tot mantenint la qualitat 
de vida dels habitants i la salut ecosistemica del territori B30  potenciant 
la competitivitat del teixit productiu.

QUINA B30 VOLEM EL 2030? 

RECYCLING LAB
(UAB)

INDUSTRY LAB
(RIPOLLET)

AGENDA COMPAR
AGENDA COMPARTIDATIDA
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Aquest document es resumeix en els següents vuit reptes estratègics que a partir de la 
situació actual diagnosticada haurien de guiar el desenvolupament del territori  amb 
l’horitzó fixat en l’any 2030.

ELS 8 GRANS REPTES

REPTE 5
Impulsar un canvi cultural 
multiagent i multiescala

REPTE 1
Millorar la col·laboració multi-agent per escalar 
projectes al conjunt del territori i evitar 
la duplicitat d’iniciatives

REPTE 7
Promoure l’educació formal i informal 
en matèria de circularitat

REPTE 3
Facilitar la transparència i 
traçabilitat dels recursos 

REPTE 6
Optimitzar l’eficiència en l’ús dels recursos 
del territori materials, aigua, energia , espais, 
coneixement

REPTE 2
Fomentar un marc normatiu favorable
 i visualitzar a l’administració com una aliada

REPTE 8
Impulsar un reequilibri territorial ( econòmic , social i 
ambiental) i connectar l’espai urbà i l’espai rural

REPTE 4
Impulsar la creació d’espais i infraestructures 
catalitzadores de l’economia circular a llarg termini
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1
MILLORAR LA 
COL·LABORACIÓ
MULTI-AGENT PER 
ESCALAR PROJECTES 
AL CONJUNT DEL 
TERRITORI I EVITAR 
LA DUPLICITAT 
D’INICIATIVES

SUB-REPTES

CONTEXT / SITUACIÓ B30

Millorar la comunicació entre els agents clau del territori 
per posar idees en comú i identificar duplicats

Identificar sinergies entre els ambits d’actuació de 
diferents xarxes empresarials / industrials del territori

Aconseguir que les iniciatives d’economia circular es 
visualitzin i arribin també a agents no especialistes 

Facilitar la col·laboració multiagent 
entre les empreses i les universitats del territori

Aconseguir una coordinació entre grups 
d’especialització territorial per avançar i fer que 

l’economia circular percoli a través d’accions concretes

Fomentar el treball en xarxa entre administracións per 
crear projectes sostenibles en el temps i 

amb una escala major

Integrar la ciutadania en la presa de decisions amb un 
disseny centrat en l’usuari

Catalitzar la participació dels diferentes agents i la seva 
interrealació a través d’ un espai de treball estable i amb 

la continuïtat necessària

curt termini

mig termini

Tradició de col·laboració 
i associacionisme

Manca de suport polític 
local i recursos econòmics

Falta identificar i comunicar 
les actuacions circulars

La col·laboració, un 

aspecte de millora continua

Ecosistema 
d’innovació sòlid

L’Administració com 
a porta per a la ciutadania

FORTALESESOPORTUNITATS DEBILITATS AMENACES

Subvencions europees
(Next Gen etc)

Duplicitat 
d’iniciatives

L’administració com 
facilitadora i dinamitzadora

Marc normatiu: limitacions 
legals i administratives
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2
FOMENTAR 
UN MARC 
NORMATIU 
FAVORABLE 
I VISUALITZAR A 
L’ADMINISTRACIÓ 
COM UNA ALIADA

Implicar a tota la l’administració local en una estratègia 
circular, conjunta i coordinada

Simplificar la normativa per l’ús de subproductes i 
facilitar figures legals i models de gestió que impulsin la 

simbisosi industrial, l’intercanvi de recursos entre 
el teixit productiu

Premiar a aquelles empreses que adoptin models 
de negoci circulars

Integrar a la normativa principis d’ecodisseny. 
Penalitzar el processos d’economia lineal

Revisar els principals obstacles legislatius en l’ambit de la 
transició energetica a nivell municipal

Fomentar una normativa que incentivi comportaments 
de la ciutadania cap al residu zero

Eliminar el concepte de residu. Convertir els residus, 
també conceptualment, en recursos disponibles

Desenvolupar una normativa clara, simplificada,
 fàcil de tramitació i execució àgil

SUB-REPTES
curt termini

mig termini

CONTEXT / SITUACIÓ B30

Política regional orientada 
cap a l’economia circular

Manca de suport polític 
local i recursos econòmics

La col·laboració, un aspecte 

de millora continua

Esquemes de suport 
financer al teixit productiu

L’Administració com 
a porta per a la ciutadania

FORTALESESOPORTUNITATS DEBILITATS AMENACES

Subvencions europees
(Next Gen etc)

Percepció negativa de 
l’administració

Limitacions per impulsar 
polítiques a llarg termini

L’administració com 
facilitadora i dinamitzadora

Marc normatiu: limitacions 
legals i administratives
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3
FACILITAR LA
TRANSPARÈNCIA 
I TRAÇABILITAT 
DELS RECURSOS I 
FLUXOS DEL 
TERRITORI

Fomentar l’us compartit d’eines noves disponibles (com 
el visor d’economia circular de l’AMB, Siner de Simbiosy, 

o la Borsa de Subproductes de Catalunya etc.)

Facilitar l’actualització continua 
de les bases de dades del territori

 Disposar de dades rellevants per a l’economia circular 
que estiguin prou desagregades ) en l’ambit geogràfic i 
sectorial) per poder realitzar estudis i prendre decisions a 

diferents escales

Impulsar bases de dades obertes i transparents. 
Aplicació de big data i machine learning 

a l’economia circular

Identificar els indicadors clau d’economia circular que 
podrien ser facilitats des de les administracións

SUB-REPTES
curt termini

mig termini

CONTEXT / SITUACIÓ B30

Política regional orientada 
cap a l’economia circular

Falta de transparència i 
traçabilitat dels recursos

La col·laboració, un aspecte 

de millora continua

Mancança en la 

estandardització de informació 

i certificacions

Experiència en gestió de 
residus i sostenibilitat

Teixit industrial comença 
a visualitzar l’economia 

circular

FORTALESESOPORTUNITATS DEBILITATS AMENACES

Nova cultura de consum
 i consciència

Dificultat per escalar projectes 

al conjunt del territori

Limitacions per impulsar 
polítiques a llarg termini

L’administració com 
facilitadora i dinamitzadora

Marc normatiu: limitacions 
legals i administratives
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4
IMPULSAR LA
CREACIÓ D’ESPAIS i 
INFRAESTRUCTURES 
CATALITZADORES 
DE L’ECONOMIA 
CIRCULAR

curt termini

mig

llarg termini

Apropar les infraestructures circulars (espais per a la rep-
aració i experimentació amb recursos existents) a la ci-

utadania, fer-les visibles, pròximes i asseguibles

Dinamitzar eines i infraestructures que fomentin la 
valorització de recursos sobrants, industrials i municipals

Reprogramar, repensar i reutilitzar espais i equipaments 
existents (per exemple, les deixalleries)

Acompanyar a empreses / emprenedors en la 
investigació i l’aplicació d’estrategies d’ecodisseny a 

través d’espais d’innovació oberts

Crear espais catalitzadors dins dels PAE 
de l’economia circular

Fomentar la creació de xarxes de disseny circular 
en el territori

Detectar les necessitats de la ciutadania en matèria de 
sosteniblitat i general solucións locals

SUB-REPTES

CONTEXT / SITUACIÓ B30

Política regional orientada 
cap a l’economia circular

Falta de transparència i 
traçabilitat dels recursos

Manquen espais d’anàlisi i 

transformació de recursos
Ecosistema d’innovació 

sòlid

Teixit industrial comença 
a visualitzar l’economia 

circular

FORTALESESOPORTUNITATS DEBILITATS AMENACES

Nova cultura de consum
 i consciència

Sorgiment de l’economia 
col·laborativa

Dificultat per escalar projectes 

al conjunt del territori

L’administració com 
facilitadora i dinamitzadora

Model productiu contrari
als principis de l’EC
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5
IMPULSAR 
UN CANVI CULTURAL 
MULTIAGENT i 
MULTIESCALA

Promoure espais per compartir o llogar objectes 
i recursos en lloc de comprar-los

Facilitar l’arribada al mercat de serveis i productes 
circulars per impulsar el consum sostenible

Fomentar la formació i la cultura circular des 
de la infància, a les escoles i instituts 

(activitats regulars i puntuals, pla d’ estudis)

Fomentar l’autosuficiéncia, l‘autonomia, 
i la ciutadania activa

Incrementar les taxes de recuperació i reparació 
de voluminosos, RAEEs o tèxtils al territori

Aconseguir que la clientela dels models de negoci B2C 
estigui informada sobre el beneficis implícits d’apostar 

per l’us de serveis sostenibles

SUB-REPTES
curt termini

mig termini

CONTEXT / SITUACIÓ B30

Tradició de col·laboració i 
associacionisme

Necessitem un canvi 
cultural

Relació dèbil entre la 
ciutadania i la resta de la 
quàdruple hèlix

Ecosistema d’innovació 
sòlid

Teixit industrial comença 
a visualitzar l’economia 

circular

FORTALESESOPORTUNITATS DEBILITATS AMENACES

Nova cultura de consum
 i consciència

Sorgiment de l’economia 
col·laborativa

El risc del 
“Greenwashing”

L’administració com 
facilitadora i dinamitzadora

La col·laboració, un aspecte 

de millora continua

Marc normatiu: limitacions 
legals i administratives
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6
OPTIMITZAR
L’EFICIÈNCIA EN 
L’ÚS DELS RECURSOS 
DEL TERRITORI 
(MATERIALS, AIGUA, 
ENERGIA, ESPAIS, 
CONEIXEMENT)

Identificar i facilitar sinergies entre les empreses locals. 
Crear projectes col·laboratius dins dels PAE

Crear espais (fisics i digitals) per compartir 
recursos i informació del territori

Divulgar i donar a conèixer solucions tecnològiques per 
implementar mesures que afavoreixin l’eficiència 

energètica i l’ús d’energies renovables

Impulsar la implementació de 
xarxes d’autoconsum per a la ciutadania

Fomentar el transport públic i col·lectiu en ciutats i pobles

Apostar per una mobilitat sostenible als polígons 
industrials considerant les operacions logistiques  i 

els itineraris dels treballadors

Fomentar l’impuls de projectes d’economia circular 
que treballen amb diferents vectors: valorització de 
residus organics i inorganics, l’aigua, generació 
d’energia renovable o mobilitat sostenible

Establir plans d’acció  especifics per als 
recursos del territori més crítics

curt termini

mig termini

SUB-REPTES

CONTEXT / SITUACIÓ B30

Falta de transparència i 
traçabilitat dels recursos

Ecosistema d’innovació 
sòlid

Teixit industrial comença 
a visualitzar l’economia 

circular

FORTALESESOPORTUNITATS DEBILITATS AMENACES

Nova cultura de consum
 i consciència

Reutilització d’aigües 
residuals

Dependència energètica a 
fonts/proveïdors externs

Xarxes d’autoconsum 
emergents

Model productiu contrari
als principis de l’EC

Falta identificar i comunicar les 

actuacions circulars

Política regional orientada 
cap a l’economia circular
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7
PROMOURE
L’EDUCACIÓ 
FORMAL I INFORMAL 
EN MATÈRIA 
DE CIRCULARITAT

Fomentar l’economia circular a escoles 
de primària i secundària. Fomentar l’esperit científic i 

pensament crític  

Desenvolupar activitats intra i extraescolars que eduquin 
als més joves perquè es generi aquesta sensibilitat 
sobre el medi ambient en etapes primerenques.

Incloure l’economia circular als plans d’estudi dels 
ensenyaments universitaris fent servir 

material ja desenvolupat

Definir quin es el perfil o les competències 
necessàries per a un agent que promogui i faciliti 

l’economia circular en el territori

Crear formació especifica per a facilitadors en economia 
circular al SOC per poder oferir técnics especialitzats 

als ajuntaments

SUB-REPTES
curt termini

mig termini

CONTEXT / SITUACIÓ B30

Política regional orientada 
cap a l’economia circular

Necessitem un canvi 
cultural

L’Administració com a 
porta per a la ciutadania

FORTALESESOPORTUNITATS DEBILITATS AMENACES

Nova cultura de consum
 i consciència

L’administració com facili-
tadora i dinamitzadora

La sostenibilitat com motor 
de canvi

Model productiu contrari
als principis de l’EC

Mancança de suport polític 

local i recursos econòmics
Dificultat per escalar projectes 

al conjunt del territori
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8
IMPULSAR 
UN REEQUILIBRI 
TERRITORIAL 
( ECONÒMIC , SOCIAL 
I AMBIENTAL) 
I CONNECTAR 
L’ESPAI URBÀ I 
L’ESPAI RURAL

curt termini

mig

llarg termini

Crear projectes d’interacció i permeabilitat entre els espais 
industrials i logístics, els espais urbans i el espais rurals

Reconèixer la interdependència i la complementarietat 
entre territoris

Incorporar la veu dels municips petits en la presa de 
decisions per tener en comte el seu punt de vista

Revisar les zones d’especial protecció  
(espais d’especial interès agrari)

Generar espais urbans i periurbans regeneratius 
que afavoreixin la provisió de serveis ecosistèmics

Potenciar l’activitat agroecològica i la comercialització 
dels productes en espais urbans pròxims

SUB-REPTES

CONTEXT / SITUACIÓ B30

Política regional orientada 
cap a l’economia circular

Necessitem un canvi 
cultural

FORTALESESOPORTUNITATS DEBILITATS AMENACES

L’administració com facili-
tadora i dinamitzadora

La sostenibilitat com motor 
de canvi

Mancança de suport polític 

local i recursos econòmics

Manca d’infraestructura de 

transport públic

Dificultat per escalar projectes 

al conjunt del territori

Limitacions per impulsar 
polítiques a llarg termini
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ELS 8 GRANS REPTES i  
ELS SEUS SUB-REPTES
EVOLUCIÓ+
RELACIÓ +
PRIORITZACIÓ

 GRAN IDEA

B30
Territori RESIDU ZERO

1

2

3

4

5

6

7

8

RESUM
1

2

3

4

5

6

7

8



44 45

El punt de partida d’una agenda compartida és 
la identificació d’un repte rellevant al territori, 
vinculat als ODS i als objectius estratègics de la 
UE, que requereixi desenvolupar noves aproxi-
macions i solucions col·laboratives que puguin 
ser rellevants i escalables per a altres territoris. El 
primer pas és delimitar el repte i l’abast del ter-
ritori que es vol treballar. Això requereix fer una 
primera anàlisi dels problemes associats amb 
el repte i dels actors i factors que hi tenen més    
relació amb el mapeig previ. Cal tenir en compte 
que aquesta delimitació difícilment  coincideix 
amb límits administratius del territori i amb 
límits d’una disciplina acadèmica o un camp de 
coneixement.

Al llarg de les sessións s’identifiquen un total 
de 55 subreptes relacionats amb el 8 grans 
reptes. La gran majoria dels subreptes propo-
sats es prioritzen per a un horitzó temporal 
de curt i mitjà termini. Aproximadament el 
60% dels subreptes són definits com a viables 

i  factibles. Una mica més del 30% són classifi-
cats amb una viabilitat i/o factibilitat mitjana 
mentre que una minoria dels subreptes (4 dels 
60) són classificats com no viables i no factibles

El repte “millorar la col·laboració multi-
agent per escalar projectes al conjunt del 
territori i evitar la duplicitat d’iniciatives” 
reuneix el major nombre d’accions amb 
un horitzó d’aplicació a curt i mitjà termini 
amb una viabilitat i factibilitat favorable. 

El repte “fomentar un marc normatiu fa-
vorable i visualitzar a l’administració com 
una aliada” acumula les propostes amb 
una viabilitat i/o factibilitat menys favora-
ble.

Com es pot observar al observar el gràfic amb 
els resultats globals s’identifica una àmplia xarxa 
de sinergies entre reptes. La posada en marxa 
d’unes propostes acciona o afavoreix la imple-

SÍNTESI FINAL

mentació d’unes altres. Els dos reptes que més 
sinergies comparteixen entre si són “impulsar un  
canvi  cultural  multiagent  i multiescala” i “pro-
moure l’educació formal i informal en matèria 
de circularitat”. 

Les línies d’acció (en forma de subreptes que 
sorgeixen de l’últim taller no podran ser impul-
sades de manera col·lectiva al mateix temps. Es 
lògic començar per aquelles amb una viabilitat 
i factibilitat elevades . Per a assegurar un major 
èxit d’implementació, es proposa també:

• Identificar les possibles sinergies amb 
els projectes circulars en marxa i aprofitar 
les fortaleses i oportunitats del territori 
• Seleccionar aquells projectes que millor 
s’alineïn amb la visió circular del territori
• Involucrar, sempre que sigui possible, a 
tots els agents de la quàdruple hèlix en les 
actuacions circulars del territori 

El sistema de governança de les agendes com-
partides ha de ser dinàmic, flexible i participa-
tiu, i ha de garantir que tots els actors implicats 
puguin fer-hi sentir la seva veu. Ha de ser un 
model compartit i acceptat pels actors impli-
cats; que s’adapti a les característiques de cada 
territori i agenda. Quant a la governança:

• A l’administració se li atribueixen rols di-
versos com són el disseny i la coordinació , el 
suport financer, la promoció i comunicació, i la 
implementació pràctica.
• Sobre la indústria cau principalment la        
responsabilitat de la implementació pràctica, 
la promoció i comunicació, i el suport tècnic 
financer.
• L’acadèmia assumiria principalment els rols 
de suport tècnic, disseny i coordinació, im-
plantació pràctica, i promoció i comunicació.
• A la ciutadania se li atribueix majoritàriament 
la implementació pràctica i la participació acti-
va. El rol promotor i comunicador quedaria en 
un segon lloc.
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
abordats pels 8 grans reptes i els seus sub-reptes

El HubB30 és la plataforma multisectorial que 
promou la dinamització de la recerca i la in-
novació al territori de la B-30. La seva missió 
principal és generar dinàmiques participatives 
de la quàdruple hèlix que impulsin la transició 
industrial del territori a partir de la identificació 
de reptes i la proposta de solucions. Per tant, 
és una estructura que podria desenvolupar 
totes les funcions d’oficina tècnica que preveu 
la metodologia d’agendes compartides:

1. Guiar i coordinar els esforços i les actu-
acions cap a la visió de futur compartida.
2. Donar suport a les actuacions emmar-
cades en l’agenda.
3. Treballar per reforçar el compromís i la 
responsabilitat dels actors en relació amb 
la visió i els objectius compartits

La identificació dels grans reptes del territori 
en materia de circularitat han de promoure l’ar-
ticulació de l’agenda compartida per avançar 
cap al residu zero. A partir d’aquests reptes co-
muns, i d’una visió compartida, s’anirà definint 
progressivament un marc general de treball en 
el qual els actors de l’ecosistema comparteixin 
idees i objectius i col·laborin per obtenir resul-
tats. L’alineament progressiu d’actors, esforços, 
recursos i activitats cap a la visió i els objectius 
compartits és el que configurarà un ecosistema 
de recerca i innovació sostenible.

El document present ha establert la base de 
l’agenda compartida B30 per avançar cap al 
residu zero. Una agenda que té el potencial de 
respondre als 12 dels 17 Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible si aconsegueix involucrar 
i implicar els agents claus de terriori a abordar 
els reptes detectats íntegrament. Un territori 
que té la capacitat, la voluntat i tot el potencial; 
una agenda que és una única oportunitat per 
accelerar la transició cap a l’economia circular i 
el residu zero.
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GRUP PROMOTOR
En el marc del seu desenvolupament, el projecte compta amb agents col·laboradors 
de l’administració pública, la universitat i el teixit empresarial/industrial  
que han format el grup promotor inicial.
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SOBRE EL PROJECTE
Projecte d’Especialització 
i Competitivitat Territorial (PECT)
Hub B30, més enllà de la circularitat

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Terri-
torial (PECT) “HubB30, Més enllà de la circularitat” 
és una experiència pilot focalitzada en el Residu 
Zero que ha de permetre dissenyar la metodolo-
gia, l’estructura òptima i els espais per implemen-
tar un nou model d’interacció entre els diferents 
actors de la Quàdruple Hèlix (universitat i centres 
de recerca, administracions, empreses i ciutada-
nia) i els processos d’innovació oberta. L’estratè-
gia global del projecte es basa principalment en 
l’enfocament de Recerca i Innovació Responsable 
per a la definició de les polítiques de desenvo-
lupament i del seu marc d’actuació estratègic, 
avançant cap a un model d’ecosistema R&I resil-
ient i sostenible. És una iniciativa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Parc de Recerca UAB, 
Eurecat, Esade, Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès i l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

L’Agenda compartida està relacionada amb 
l’Operació 2 del PECT “Visió i Agenda com-
partida”. Aquesta operació es fonamenta en el 
disseny d’una metodologia per a la participació 
dels actors de l’ecosistema al llarg de tot el pro-
cés de R&I. L’aplicació d’aquest nou marc con-
ceptual en les polítiques i estratègies territorials, 
permet alinear millor els processos i els resultats 
amb els valors, les necessitats i les expectatives 
de la societat.

El conjunt d’aquest treball aporta una mirada par-
ticipada, transdisciplinària i transversal als reptes 
actuals i obre la porta a seguir treballant sobre els 
múltiples reptes identificats.

Agenda Compartida / 
Equip

Konstantinos Kourkoutas
Coordinador CORE Smart Cities UAB
Coordinació Científica

Julia Palma
Parc de Recerca UAB / HubB30
Coordinació Emprenedoria

Hafsa Briyak
Comunicació
Parc Recerca UAB HubB30

La dinamització dels tallers es va fer 
amb l’ ajuda de l’ equip d’ INÈDIT
Adriana Sanz Mirabal
Laia Camps

Webs 
Projecte PECT - Circular B30
https://www.circularb30.cat/

finançat per: 


