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Llegenda

VIABILITAT | Què significa que un subrepte sigui més o 
menys viable?

• Hi ha voluntat política?

• Hi ha creada una xarxa de col·laboració?

• Existeix un marc normatiu favorable?

• Quina és la intensitat de recursos a invertir?

• Quin és el potencial d’aconseguir l'objectiu?

• Existeixen esquemes de finançament?

• ...

FACTIBILITAT| Què significa que un subrepte sigui més o 
menys factible?

• Existeix el know-how tècnic necessari?

• Existeix la tecnologia necessària?

• Existeixen les infraestructures necessàries?

• ...



1

Millorar la col·laboració multiagent per escalar projectes al conjunt del territori i evitar la duplicitat d’iniciatives



2

Fomentar un marc normatiu favorable i visualitzar a l'administració com una aliada



3

Facilitar la transparència i traçabilitat dels recursos d'entrada i sortida del territori



4

Impulsar la creació d'espais i infraestructures catalitzadores de l'economia circular a llarg termini



5

Impulsar un canvi cultural multiagent i multiescala



6

Optimitzar l'eficiència en l'ús dels recursos del territori (materials, aigua, energia, espais, coneixement)



7

Promoure l’educació formal i informal en matèria de circularitat



8

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



Resum
Identificació i priorització de subreptes

▪ Al llarg de la sessió s’identifiquen un total de 55 subreptes.

▪ La gran majoria dels subreptes proposats 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 classificats 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 multiagent 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 favorable i visualitzar a l'administració com una aliada" acumula les propostes 

amb una viabilitat i/o factibilitat menys favorable.



Resum
Identificació i priorització de subreptes

▪ Quant a la governança:

> A l'administració se li atribueixen rols diversos. Els més presents 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, implantació pràctica, i promoció i 

comunicació.

> A la ciutadania se li atribueix majoritàriament la implementació pràctica i la participació activa. El rol promotor i 

comunicador quedaria en un segon lloc.

▪ S'identifica una àmplia xarxa de sinergies entre reptes (observar el gràfic amb els resultats globals). La posada en marxa d'unes 

propostes acciona o afavoreix la implementació d'unes altres. Els dos reptes que més sinergies comparteixen entre si són 

“impulsar un canvi cultural multiagent i multiescala” i “promoure 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 impulsades 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 (primer taller participatiu).

> Seleccionar aquells projectes que millor s'alineïn amb la visió circular del territori (segon taller participatiu).

> Involucrar, sempre que sigui possible, a tots els agents de la quàdruple hèlix en les actuacions circulars del territori

(tercer taller participatiu). Al llarg de les sessions s'ha observat que, de manera global, la indústria seria el motor de la 

transició d'un model de producció lineal a un circular. Estaria secundada per una administració facilitadora del canvi. 

L'acadèmia transferiria el seu coneixement a través de la recerca aplicada i responsable. I la ciutadania es convertiria en una 

peça clau que activaria la implementació de l'economia circular en el territori.

Resum
Identificació i priorització de subreptes
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PECT HubB30
Participants del tallers





NOM I COGNOM ENTITAT

Maite Ardevol ACCIÓ

Josep Casamada AEI Tèxtils

Míriam González Domínguez Agència de Residus de Catalunya

David Muñoz Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Elena Marti Gabernet Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Isaac Comas Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Josep Lluis Blasco Ejarque Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Marc Vives Llovet Ajuntament de Granollers

Albert del Amor Ajuntament de Mollet del Vallès

Verónica Rodríguez Bravo Ajuntament de Mollet del Vallès

NOM I COGNOM ENTITAT

Marc Sanabria Associació Àmbit B30

Lluís Avellana Pla ATM

Jordi Morato i Farreras
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat -
ESEIAAT (UPC)

Josep Casas Cristòfol CECOT

Maria José Amores Barrero CETAQUA

Jaon Mor Gispert
Clúster de la Bioenergia de 
Catalunya

Carlos Jimenez Clúster Packaging

Juan Francisco Carrillo Canovas Cofling

Pilar Garcia Consell Comarcal Vallès Occidental

Teresa Zamora Vallet Consell Comarcal Vallès Occidental



NOM I COGNOM ENTITAT

Montse Monedero Consell General de Cambres

Joan Rovira i Ciuró Consorci Forestal de Catalunya 

Joan Fresno Haro
Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Occidental

Vanessa Abad Cuñado
Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental

Mireia Cañellas Grifoll

Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, 
Generalitat de Catalunya

Santi Macià Valldeperas Diputació de Barcelona

Josep Alías ESADE

Linda Castellazzi ESADE

David Sanjuan Delmás Eurecat

José Jorge Espi Gallart Eurecat

NOM I COGNOM ENTITAT

Julia Riquelme Eurecat

Adriana Sanz Mirabal inèdit

Julia Bosse inèdit

Laia Camps inèdit

Simo Alegre Castellví IRTA

Joan Barfull Salvador Pimec

Miguel Martínez Setién Pimec

Hafsa Briyak PRUAB

Júlia Palma PRUAB

Lidia Aguilera PRUAB



NOM I COGNOM ENTITAT

David Hernandez Salazar PRUAB

Anna Martínez Rezero

Silvia Trabalón Sant Cugat Empresarial

Alfons Mias UAB

Konstantinos Kourkoutas UAB

Xavier Ariño Vila UAB

Xavier Gabarrell UAB

Oriol Vicente Campos UAB

Iván Martínez Flores UAB

Conrad Pagà UPIC

Sílvia Solanellas UPIC
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Més enllà de la circularitat
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