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"Cada  un de nosaltres podem formar part de les solucions que
la nostra societat necessita. Podem unir creativitat, esforç i

intel·ligència per transformar les nostres ciutats en circulars i
posar fi a l'era del rebuig. Està a les nostres mans aconseguir-

ho i ho aconseguirem."

Anna Tari, Fundadora del Circular Economy Club
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BARCELONA CIRCULAR CITY 
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Fer costat a les ciutats en la transició cap a l'economia circular,

Crear un informe global sobre els reptes, les oportunitats i els pròxims passos cap a la
circularitat de les ciutats participants.

En l'actual model d'economia lineal -caracteritzat per extreure, produir i rebutjar- les ciutats
ocupen el 2% de la superfície de la Terra i, no obstant això, representen més del 70% del consum
dels recursos naturals, emeten entre el 60 i 80% dels gasos d'efecte d'hivernacle i produeixen el
50% dels residus globals. En el 2014 el 54% de la població mundial vivia en ciutats, en el 2050 es
preveu que ho farà el 68%.

El Circular Economy Club (CEC) té la visió d'un món en el qual cada ciutat funciona i prospera dins
els límits del planeta a través de l'economia circular, posant fi a l'era dels residus. Per aquest
motiu CEC organitza Circular Cities Week (CCW), un projecte anual en el qual el sector públic, el
sector privat, organitzacions sense ànim de lucre i el món acadèmic es reuneixen a ciutats de tot
el món amb els següents objectius:
 

 

Barcelona s'ha sumat al repte internacional del CCW reunint en la primera edició de Barcelona
Circular City a professionals d'organitzacions i institucions dels sectors públic i privat amb
l'objectiu d'identificar alguns dels principals reptes, estratègies i accions necessàries per tal de
portar a Barcelona cap a la circularitat.

UNEP: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20629/Resilience_resource_efficiency_cities.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Construcció 
Mobilitat

14.01.2020 9h-13h30

Barcelona Activa
Edifici Media TIC

Alimentació i begudes
Moda i tèxtil

15.01.2020 9h-13h30

*

*

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20629/Resilience_resource_efficiency_cities.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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A través de dinàmiques d'ideació i co-creació, els participants van aportar més de 80
estratègies i accions circulars a implementar  i van identificar una gran varietat
d'organitzacions que tindrien capacitat o influència per a posar en marxa o impulsar les
estratègies i activitats suggerides a Barcelona.

identificar els reptes i impactes negatius que el seu sector representa a la
ciutat, 
assenyalar les principals estratègies circulars per a resoldre aquests
desafiaments, 
proposar accions concretes i
identificar els agents amb influència per a dur a terme aquestes accions.

Es van definir com a àrees de treball els sectors de la construcció, la mobilitat,
alimentació & begudes i moda, i es va buscar que en cada vertical estiguessin
representats una varietat d'agents de diferents disciplines i àrees de coneixement amb
un recorregut en l'economia circular. 
Aquest primer objectiu es va veure complert en aconseguir-se una participació
transversal, amb diferents representants: Administració pública, empreses, start-ups,
instituts tecnològics i de recerca i el món acadèmic, entre d’altres.
Es van organitzar quatre tallers, un per sector, que van comptar amb entre 8 i 12
participants cadascun dinamitzats pels partners de coneixement, experts en economia
circular.
Els participants en els tallers van treballar per a donar resposta a 4 preguntes / reptes
que se'ls van plantejar:

METODOLOGIA



S'avancen aquí algunes de les problemàtiques, estratègies i solucions assenyalades en
els tallers, que en seccions següents d'aquest informe s'exposen en la seva totalitat.

RESUM EXECUTIU
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Solucions 

En una economia circular no existeix el concepte de residu, igual que a la natura, quan
un producte arriba al final de la seva vida útil es converteix en nutrient d'un altre. Els
materials i productes es troben durant el major temps possible en el seu valor més
elevat i tot el sistema s'alimenta d'energia renovable. En una economia circular pensem
en sistemes.

Amb aquest marc en ment, els grups de treball van treballar per a trobar solucions que
eliminessin els residus, les ineficiències i la toxicitat amb l'objectiu de construir una
ciutat on prosperitat, benestar, eficiència i medi ambient estiguin alineats i els seus
efectes positius es retroalimentin. S'avancen aquí algunes de les estratègies i solucions
proposades en els tallers, que en seccions següents d'aquest informe s'exposen
íntegrament.

el consum intensiu d'aigua, energia, matèries primeres, materials i

productes químics, entre d’altres recursos,

la generació de residus,

la contaminació de l'aire, de l'aigua i acústica,

la toxicitat per a les persones i per a l'ambient,

les ineficiències com la pèrdua d'espai urbà o la congestió

Els participants en els tallers van identificar quins són els principals impactes i
desafiaments als quals els seus sectors han de fer front a la ciutat de Barcelona:

coincidint que són problemes derivats d'una economia lineal que incideix de
manera negativa en el benestar de les persones, en la productivitat de la ciutat i en
la salut de la planeta.

Impactes
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Al taller de mobilitat es va treballar el concepte de sistema multimodal que incorpora
transport públic, bicicleta, caminar i vehicles elèctrics compartits. Aquest sistema
promou la salut de les persones, elimina la congestió i contribueix a l’eradicació de la
contaminació de l'aire i acústica.

Els participants van apostar també per reduir la necessitat de les persones de
desplaçar-se mitjançant l'adopció de nous models maneres de treballar (p. ex. treball a
distància i recurs a videoconferències) contribuint així a la disminució de la congestió i
la contaminació, a l'augment de la productivitat i a facilitar la conciliació personal i
familiar.

Aquesta nova mobilitat contribueix a fer la ciutat més amistosa retornant espai urbà a
la ciutadania mitjançant  les súper illes i l'eliminació d'aparcaments en superfície. 

Pel que fa a com ha de ser la fabricació de vehicles d'una Barcelona circular, aquests
serien sostenibles i es basarien en l'ús d'energies renovables, en la reutilització i
reciclatge de materials i en sistemes de producció de cicles tancats.

Alimentació i begudes
El taller d'alimentació i begudes va tenir dos enfocaments addicionals, un relacionat
amb el desaprofitament d'aliments i l'altre amb el packaging, ja que tots dos
aspectes, cadascun amb una problemàtica i complexitat pròpies, requerien ser
abordats per separat.

Mobilitat

Per a fer realitat la construcció circular s'han d'impulsar mètodes de construcció
modulars i prefabricats i dissenyar per a la desconstrucció  podent reutilitzar els
materials en usos posteriors.

També s'ha d'augmentar la durabilitat i el manteniment dels edificis i respectar les
cascades dels cicles circulars (reparar, reutilitzar, remanufacturar i reciclar).

Els habitatges existents requereixen d'una atenció especial ja que representen els
impactes negatius més elevats i serà necessari condicionar-les per a preparar-les
davant el canvi climàtic tant a nivell de consum d'energia com de l'ús de materials.

Construcció



8

La comunicació entre agents i cap al consumidor per treballar en la prevenció de el

malbaratament d'aliments i coordinar accions. Altres estratègies suggerides són el major

control de les dates de caducitat dels productes perquè aquestes reflecteixin fidelment la

vida útil dels mateixos i un major control i coneixement dels departaments de compres

sobre el malbaratament dels productes,

Impulsar nous models de negoci, la innovació i plataformes digitals que facilitin

l'aprofitament de productes i subproductes agrícoles.

Crear sistemes d'etiquetatge que informin el consumidor de manera veraç i que facilitin la

comprensió tant a nivell de composició de materials com del seu impacte ambiental,

Promoure la innovació en nous materials i el seu ús, facilitar l'accés a rPET, alhora que

desestigmatizar l'ús de plàstic en funcions i productes on tingui sentit que sigui usat, 

Implementar sistemes de recollida d'envasos i assegurar majors quantitats d'embalatge

que pugui ser reutilitzat i reciclat.

 

Packaging
Algunes de les mesures proposades per a alleujar els impactes negatius en aquest apartat
van ser:

Moda i tèxtil

El disseny és central en una estratègia de moda circular. És necessari repensar com es
conceben els productes tèxtils incorporant en el disseny conceptes de durabilitat,
salubritat i de recuperació de materials i components al final de la vida útil. 

A més, és necessari augmentar els esforços en innovació en materials i en processos per
a eradicar l'ús de substàncies tòxiques en tota la cadena de valor i eliminar l'alliberament
de micro-plàstics durant les rentades de les peces.

Crear sistemes eficaços de recollida i classificació de roba usada i de materials, basats en
sistemes de traçabilitat i passaports de materials, alhora que, promoure la producció
local i la remanufactura, disminuirà considerablement la quantitat de peces i materials
que acaben en abocadors. Al contrari, aquestes peces, materials i subproductes podran
ser reutilitzats, remanufacturats o reciclats, allargant la seva vida útil, mantenint el seu
valor per més temps i eliminant la necessitat de recórrer a nous productes i inputs.

Malbaratament d'aliments
En aquest taller es va donar rellevància a:
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Mesures transversals

Formar i conscienciar a tots els ciutadans tant en l'esfera professional (nous
processos, nous materials, noves relacions amb usuaris,clients i proveïdors, ...) com
en la personal (nous hàbits de consum, noves maneres d'accedir als béns i serveis,
noves maneres d'interactuar, ...),
Una fiscalitat i un marc regulador idonis per a impulsar els comportaments i accions
adequades,
Un marc que promogui la transparència al llarg de tota la cadena de valor dels
sectors tractats,
Eines i suports financers per a llançar i accelerar solucions circulars alhora que
impulsar la inversió en I+D+i en totes les cadenes de valor,
Promoure la col·laboració públic-privada i entre grans i petites empreses.

Les estratègies proposades suposen una oportunitat per als agents de la ciutat
d'innovar, millorar la qualitat de vida de les persones i augmentar la seva competitivitat
donant solució, al mateix temps, a problemes ambientals greus com les emissions de
gasos d'efecte d'hivernacle i l'esgotament dels recursos naturals.

Aquestes oportunitats que ofereix la transició a una economia circular necessitaran de
mesures per part dels poders públics i d'altres agents clau de forma a eliminar algunes
limitacions i barreres en els quatre sectors:

Comentaris

Trobar solucions per a reduir el consum de matèries primeres, eliminar els residus i
accelerar la transició a energies renovables requereix d'un exercici d'innovació i
imaginació col·lectiva en el qual tots hem de repensar què i com produïm, usem i
consumim.
 
Barcelona Circular City pretén ser una contribució que faci costat a la ciutat en la seva
transició a la circularitat, en promoure l'intercanvi i la col·laboració entre múltiples
agents de Barcelona. Els resultats dels tallers seran accessibles a través de la pàgina
web www.barcelonacircularcity.org per a les totes les persones interessades a accedir a
ells. També seran de lliure accés l'informe global amb el resultat dels tallers de la
Circular Cities Week a través de la pàgina web www.circulareconomyclub.com
 

http://www.barcelonacircularcity.org/
http://www.circulareconomyclub.com/


ELS TALLERS

40 
Participants

CONSTRUCCIÓ MOBILITAT ALIMENTACIÓ
I BEGUDES 

MODA
I TÈXTIL 

Tallers4 



D E S A F I A M E N T S  /   I M P A C T E S
Què consumeixen i quins residus i
externalitats generen?

S O L U C I O N S  C I R C U L A R S
Quines són les solucions potencials per
resoldre els impactes negatius?

Quines organitzacions són clau per iniciar o
impulsar aquestes solucions?

A G E N T S  C L A U

A C C I O N S
Quines accions concretes s'han de dur a
terme?

1

Qüestions

2

3

4

4 



 PARTICIPANTS

Agència de Residus de Catalunya
Ametller Origen
Cafès Novell
Cetaqua
Clúster del Packaging
Danone
Fundació Espigoladors
Go Zero Waste
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Suez
Inèdit

ALIMENTACIÓ I BEGUDES

MODA I TÈXTIL 

Agència de Residus de Catalunya
Fundación Humana
Hallotex
Iaios
Jeanologia
LCI Barcelona
Nylstar
Recover
Eco Intelligent Growth

CONSTRUCCIÓ  
Barcelona Activa
Caixa Enginyers Gestió
CEMEX Ventures
Gremi de Recuperació de Catalunya
Honext
Impact Perceptions
Industrias TITAN S.A.U.
IREC
ITEC
Pich Architects
Rockwool
Eco Intelligent Growth

MOBILITAT 
ACCIÓ
Ajuntament de Barcelona
AMB
Barcelona Activa
Railgrup
SEAT
Som Mobilitat
Creafutur

(KP) Knowledge Parner 

KP KP

KP

KP

PER CÀRREC

19% CEO / Fundador / President

8% Director/ VP

25% Cap de departament 

14% Manager sènior

33% Executiu / tècnic sènior

PER SECTOR

31% Construcció 

28% Alimentació i begudes

22% Moda

19% Mobilitat
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CONSTRUCCIÓ (I)

Energia (per a aire condicionat i altres funcions relacionades amb els edificis)

Aigua

Materials (metals, fusta, minerals, tèxtils, altres)

Inputs:

IMPACTES / DESAFIAMENTS

Rehabilitació d’habitatges existents (energia i materials) per  resilencia al canvi climàtic

Agumentar la durabilitat i el manteniment

Respectar les cascades de cicles circulars (reparar, reutilitzar, remanufacturar, reciclar)

Especial focus en habitatges existents (representen el major impacte a nivell de ciutat)

SOLUCIONS CIRCULARS

Incentius fiscals a edificis prosumidors (fonts de financiació a particulars, informació activa

a comunitats)

Foment de cooperatives d’habitatge

Compres col.lectives per minimitzar impactes econòmics

Gestió de la informació: Llibre de l’edifici, manual d’ús I  passaports de materials

Formació dels industrials i altres proveïdors

ACCIONS

Agència de l'habitatge de Catalunya 

Agència de Residus de Catalunya

Bancs

Gremis

Plataformes de crowdsourcing

Formació Professional

Propietaris

AGENTS CLAU

14



Fabricants de materials

Constructors

Agència de Residus de Catalunya

Entitats certificadores

CONSTRUCCIÓ (II)

Residus sòlids (materials de construcció/

demolició/ fase uso) metalls, minerals, fusta,

mescles  

Contaminació de l'aire (CO₂, partícules, COVs), 

Aigües grises i negres

Outputs: 

Mètodes constructius sense residus (sistemes prefabricats, modulars)

Disseny per a la desconstrucció

Climatització adaptada a les necessitats i amb energies netes (construcció passiva, models de

Producte de Servei)

Ús de materials actius (per a contaminació)

 Tractament in situ d'aigües residuals

SOLUCIONS CIRCULARS

Indicadors reals per a edificació

Canviar el sistema de classificació / gestió dels materials, sobrants i altres generats en obra

per a facilitar la seva recuperació per la indústria

Promoure la certificació de productes (certificacions de circularitat)

Monitoratge

Incentius per al canvi (p. ex. IVA reduït)

Regular per a obtenir indicadors específics i no definint mètodes específics

ACCIONS

AGENTS CLAU

IMPACTES / DESAFIAMENTS
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Toxicitat per a les persones (a causa de

l'ús de materials tòxics, COVs, altres)

Eco-toxicitat

Canvi climàtic

Centres d'innovació i

tecnològics

Universitats

Industrials

Usuaris

Gestors de big data



MOBILITAT (I)

Combustibles fòssils

Bateries per a vehicles elèctrics

Materials no reciclables per a la indústria de

l'automòbil

Espai urbà

Energia elèctrica

E-commerce

Inputs:

Emissions de CO₂ i NO₂

Escalfament global

Contaminació acústica

Impactes negatius per a la

salut de les persones

Outputs:

IMPACTES / DESAFIAMENTS

Reduir la necessitat de mobilitat mitjançant la promoció de noves formes de treball (treball a

distància i vídeo conferencies)

SOLUCIONS CIRCULARS

Ajuntament de Barcelona

Generalitat de Catalunya

Govern central

Administracions públiques

Empreses

Sindicats

AGENTS CLAU

Converses entre sindicats i l'Administració pública per a fomentar el treball a distància

Promoure les reunions per vídeo conferència

Es necessita un marc legal per al treball a distància més incentius per a les empreses

Educació i formació a treballadors i directius sobre noves metodologies de treball

ACCIONS
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MOBILITAT (II)

Emissions de CO₂ i NO₂

Escalfament global

Contaminació acústica

Impactes negatius per a la salut de les persones

Outputs:

IMPACTES / DESAFIAMENTS

Reduir l'impacte de l'e-commerce amb micro-dockers urbans: Construir hubs de consolidació

de lliuraments, des dels quals les mercaderies seran lliurades als clients per bicicletes-cargo

o recollides pels propis clients. Aquest sistema hauria de ser combinat amb l'ús de xarxes 

 ferroviàries per a la distribució de les mercaderies als micro-dockers

SOLUCIONS CIRCULARS

Benchmark de projectes existents en altres ciutats

Conscienciar a tota la cadena d'aprovisionament involucrada

Posar en marxa polítiques d'I+D

Promoure projectes pilot

Regulació

ACCIONS

Consultors de sostenibilitat i de la

cadena d'aprovisionament

Administració Pública

Empreses e-commerce

ACCIÓ

Railgrup

AGENTS CLAU
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Nous vehicles sostenibles basats en: 

Energies renovables

Materials reutilitzables i reciclables

Compartir

Llogar

Models de fabricació de cicles tancats

Administració Pública

Barcelona Activa

Ajuntament de Barcelona

Inversión en I+D

Pressupost públic

Suport a start-ups de mobilitat sostenible

Estacionament en superfície exclusiu per a vehicles sostenibles 

Inversió en I+D

Introduir com a criteri d'aprovisionament de materials que compleixin amb un determinat

percentatge de reciclabilitat

MOBILITAT (III)

Residus

Creació d'un banc de materials

Cadena de valor de l’automòbil 

Fabricants d’automòbil

ACCIÓ

IMPACTES / DESAFIAMENTS

AGENTS CLAU

SOLUCIONS CIRCULARS

ACCIONS
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MOBILITAT (IV)

Potenciar les súper illes

Promoure els vehicles elèctrics compartits

Impulsar els park & rides

Impulsar les comunitats d'usuaris de vehicles elèctrics

Benchmark de projectes similars en altres ciutat

Ajuntament de Barcelona

Ecologia Urbana

Som Mobilitat i altres empreses de sharing

RENFE

Promoure polítiques urbanes que fomentin caminar, l'ús de la bicicleta i el transport públic:

Eliminar estacionaments en superfície

Promoure park & rides en estacions intermodals

Promoure l'ús de vehicles elèctrics compartits

Promoure pistes per a bicicletes entre ciutats

Limitar l'ús de vehicles privats en el centre de la ciutat

Promoure l'educació i la conscienciació sobre els avantatges de caminar i de desplaçar-se

amb bicicleta

Implementar un peatge d'entrada a la ciutat

Pèrdua d'espai públic

FGC

Consultors

Comunitat educativa

IMPACTES / DESAFIAMENTS

SOLUCIONS CIRCULARS

ACCIONS

AGENTS CLAU
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Foto de veeterzy a Unsplash



La responsabilitat sobre el malbaratament alimentari està diluïda entre molts agents. No hi ha un

compromís real per a la seva prevenció → comunicació entre agents i cap al consumidor per

treballar en la prevenció i coordinar accions

Es treballa poc en prevenció i molt en redistribució → controlar dates de caducitat i motivar que

els departaments de compres tinguin un millor coneixement i control sobre el malbaratament

alimentari de cada producte

Interpel·lar als grans generadors perquè qui mou grans volums també ho faci de manera

sostenible

Canviar normes perquè no hi hagi productes agrícoles no aptes per a la venda

Crear el perfil professional de gestor d'economia circular en l'empresa

Accelerar nous models de negoci circular

Augmentar el valor dels subproductes en el sector secundari

Administració Pública

Grans empreses d'alimentació

PIMES

Creació de la figura del gestor de recursos a escala municipal

Plataforma digital B2B per facilitar la venda d'excedents i subproductes

Suport econòmic de la gran empresa cap als nous models de negoci circulars que aborden el

desaprofitament alimentari

Vehicular a través d’ACCIÓ l'acceleració de start-ups en l'àmbit del desaprofitament alimentari

Acceleració públic-privada de models d'impacte. Detecció de models i escalabilitat

Exemplificar models híbrids (públic-privats) amb impacte social

ALIMENTACIÓ I BEGUDES  (MALBARATAMENT D'ALIMENTS)

Producte agrícola no apte per a la venda - sector primari

Producte caducat en supermercats i distribució - sector terciari

Malbaratament d'aliments en fàbriques i botigues pel fet que no compleixen amb les expectatives

estètiques dels consumidors

IMPACTES / DESAFIAMENTS

SOLUCIONS CIRCULARS

ACCIONS

Start-ups

Sector financer: venture capital, business

angels

AGENTS CLAU
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ALIMENTACIÓ I BEGUDES (PACKAGING I)

IMPACTES / DESAFIAMENTS

Energia (per a climatització i altres usos relacionats amb el funcionament dels edificis)

Aigua

Materials fòssils no renovables

Materials renovables

Inputs: 

SOLUCIONS CIRCULARS

Informar de manera coherent i veraç al consumidor final

Crear un etiquetatge que ajudi a identificar de manera ràpida i intuïtiva el tipus de material i

el seu impacte ambiental

Generar incentius a empreses i consumidors finals per a promoure el consum responsable i

evitar l'ús de productes no reciclables

Desestigmatitzar l'ús del plàstic en funcions i productes on té sentit utilitzar-lo

Impulsar l'accessibilitat a rPET

Generar recursos comunicatius orientats a un màrqueting col·laboratiu amb enfocament en

l'economia circular

22

ACCIONS

Difondre casos d'èxit de reutilització, tecnologia i sostenibilitat

Crear plataformes de difusió sobre reciclabilitat

Facilitar formacions a diferents perfils, especialment a compres i màrqueting perquè puguin

generar contingut veraç

Crear incentius i ajudes per a les empreses i per a projectes de tecnologia avançada per a

promoure el reciclatge i la valorització dels residus

AGENTS CLAU

Empreses líders en el mercat

Usuaris finals

Intermediaris (grans superfícies i petits comerços)



ALIMENTACIÓ I BEGUDES (PACKAGING II)
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IMPACTES / DESAFIAMENTS

Residus sòlids

Littering

Outputs: Toxicitat

Emissions de CO₂ si hi ha una mala gestió dels residus

Productes en abocadors

SOLUCIONS CIRCULARS

Realitzar projectes publico-privats que incloguin l'estructura de la cadena per a generar

iniciatives

Fomentar l'ús de residus com a recursos (economia circular) per a la generació de nous

materials i energia bio

Crear oficines tècniques al costat dels clústers per a difondre informació sobre la reciclabilitat

a nivell local

Implementar sistemes de recollida inversa per a garantir major quantitat de reciclabilitat i

reusabilitat

Simplificar les opcions per a facilitar les decisions dels usuaris

ACCIONS

Crear bons verds

Crear etiquetatges segons l'impacte del producte i segons procedència i destinació

Crear contingut senzill i visual per a resoldre dubtes a consumidors i petit comerç

Impulsar el moviment sectorial amb esdeveniments i ajudes econòmiques

Generar incentius al consumidor per a afavorir el reciclatge (amb un sistema de recollida

inversa com als països nòrdics)

Generar incentius al consumidor final per a reduir el consum de fungibles i envasos (app i

gamificació tipus joc bicing)

AGENTS CLAU

Administració Pública

Grans empreses d'alimentació

PIMES

Start-ups

Sector financer: venture capital, business angels



Repensar el disseny. Disseny circular (d'acord amb cascades)

Fomentar noves solucions tèxtils per a evitar l'ús de suavitzants i altres químics

Adaptar les rentadores per a prevenir alliberar microplàstics durant els rentats

Ajuntament de Barcelona

ACCIÓ i altres agents de l'Administració Pública

Fabricants de rentadores

Centres tecnològics i d'innovació

Regular l'ús de fibres sintètiques per a prevenir microplàstics

Incentivar la innovació en tèxtils d'auto-neteja i altres funcionalitats per a prevenir la

contaminació de l'aigua

Crear xarxes de centres de formació i innovació, dissenyadors i empreses per a

desenvolupar iniciatives de remanufactura

MODA I TÈXTIL (I)

Energia (botigues, logística, fàbriques i altres operacions)

Aigua (per a alguns tractaments i rentats)

Químics (rentats i acabats)

Fibres, fils, accessoris i altres materials, inclòs l'embalatge

Inputs:

IMPACTES / DESAFIAMENTS

SOLUCIONS CIRCULARS

ACCIONS

Fabricants de fibres i fils

Dissenyadors i marques

Universitats

AGENTS CLAU
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MODA I TÈXTIL (II)

Cartró i plàstic del packaging i distribució 

Contaminació de l'aire degut a la logística 

Contaminació de l'aigua (químics i microplàstics)

Outputs:

Creació de xarxes per a facilitar l'ús de materials sobrants i subproductes

Fomentar solucions logístiques elèctriques

Crear sistemes de recollides de materials i productes eficaços basats en sistemes de

traçabilitat i passaports de materials

Promoure la producció local i les iniciatives de remanufactura

Treballar amb centres de formació de disseny tèxtil i disseny de moda

SOLUCIONS CIRCULARS

IMPACTES / DESAFIAMENTS

Etiquetatge clar per a comunicar als consumidors sobre la composició i vies de ciclabilitat

establertes

Sistema de traçabilitat amb informació qualitativa per a facilitar la recirculació de tèxtils 

Regular la presència a la ciutat de vehicles alimentats amb combustibles fòssils 

Promoure sistemes eficaços de recollida i classificació de materials i productes

Crear una plataforma / mercat de sobrants i subproductes

Treballar amb les escoles de disseny per a impulsar el canvi

ACCIONS

Gestors de residus / agents de recollida i

tractament de residus

Fabricants de tèxtils i confecció

Empreses logístiques 

AMB, Autoritats del transport

Centres tecnològics tèxtils

AGENTS CLAU
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Falta de coneixement tècnic



GALERIA
D'IMATGES
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TESTIMONIS

Les jornades de BCC celebrades enguany van ser una excel.lent oportunitat per,
des de diferents àmbits, diagnosticar i proposar solucions en matèria d’economia
circular. El format de la trobada repartit en diferents workshops va ser molt adient
per posar en valor la necessitat d’un canvi radical en l’ús i gestió dels residus.
Xavier Fàbregas, Director General, Caixa Enginyers Gestió

Comencem a veure moltes iniciatives, públiques i privades que intenten canviar el
model de producció i consum de productes tèxtils, però encara hi ha una manca de
coneixement sobre les estratègies més efectives i una dispersió d’esforços. Per això
és important que iniciatives com Barcelona Circular City posi en contacte i faciliti
l’intercanvi de coneixement entre diferents actors de la cadena. 
Pilar Chiva, Directora de l'àrea d'economia circular,   Agència de Residus de
Catalunya

Davant del repte que tenim d’arribar al 2030 amb l’acompliment d’objectius
ambiciosos relacionats amb un canvi de paradigma del model productiu, és
necessari treballar junts per trobar el camí que ens porti a una ciutat sostenible. És
per això que la iniciativa presa pel CEC de treballar plegats pel diagnòstic i un pla
d’acció sectorial per ser circulars és una iniciativa que l’Ajuntament de Barcelona, a
través de Barcelona Activa, li ha donat suport per tal d’incorporar els resultats al
pla de treball de l’Agència de Desenvolupament Local.
Jaume Baró, Director Operatiu Serveis a les Empreses, Barcelona Activa-
Ajuntament de Barcelona

Iniciatives  com la BCC fan possible la col·laboració i la innovació per aterrar i
donar impuls a noves iniciatives circulars.
Maite Ardèvol, Coordinadora de Economía Circular y Sostenibilidad, ACCIÓ

Per nosaltres ha estat un plaer poder col·laborar en el BCC per compartir els reptes
en els quals estem treballant per poder incorporar l'economia circular a la nostre
cadena de valor integrada. Concretament, respecte a la ciutat de Barcelona,   per
trobar noves solucions circulars als nostres punts de venda, en questions tan
importants com el malbaratament alimentari i els envasos. 
Amaya Prat, Directora RDI & Sostenibilitat, Ametller Origen
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El canvi de paradigma, cap un major respecte al nostre medi natural, ens obliga a
repensar la nostra professió. L'arquitectura i la construcció tenen molt a ajustar en
aquest sentit   tant en la definició i prescripció del projecte, com en l'engranatge de
treball. És clar que només podem anar cap a una economia circular. Unir a tots els
agentes per tal de fer posible aquest canvi es imprescindible, així com intercanviar
internacionalment per apropar reptes.
Teresa Batlle, Arquitecta i  sòcia fundadora, Picharchitects/Pich-Aguilera

Un plaer participar en iniciatives tan necessàries i compromeses com BCC,
treballant al costat de grans professionals de diverses àrees de la societat.
Antonio Vilaseca, Director Tècnic, Industrias TITAN

Fer venir intervinents de tota la cadena de subministrament per parlar de com
trobar la manera de solucionar la circularitat és definitivament la millor manera.
BCC em va permetre obrir la ment a possible noves solucions, noves col·laboracions
amb solucions verticals a nivell de separació de teixits, anàlisi de mescles de
productes, teixidors amb solucions addicionals de sostenibilitat, etc.
François Devy, CFO / COO, Nylstar

Les experiències com BCC, que permeten crear xarxa dels diferents especialistes i
compartir i testejar idees del canvi, són part de la base del nou paradigma, sobretot
en un sector tant dispers com el de la construcció.
Jordi Pascual, Investigador Sènior, IREC. Institut d'Investigació en Recerca de
Catalunya.

Haver participat en la BCC ha estat una experiència molt enriquidora i creativa. El
petit format en que s’ha dut a terme ha permès poder compartir idees i construir
camins de millora buscant la circularitat en el camp de la mobilitat. 
Mariona Conill de Azpiazu, Tècnica de Movilitat, Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB)

La participació en BCC va ser molt enriquidora. Una sessió de treball dinàmica i
participativa amb un grup d´agents diferents de la cadena treballant de manera
col.lectiva sobre un repte a la ciutat de Barcelona. 
Mireia Barba, Presidenta, Fundació Espigoladors
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AGRAÏMENTS

ACULL

RECOLZEN

Treballem en l'economia circular des d'una perspectiva Cradle to Cradle des de 2005, però

molts dels nostres negocis estan fora de la nostra pròpia ciutat. Volíem impulsar a les

autoritats públiques i a el sector privat a treballar junts en un pla d'acció i la iniciativa de

Circular Economy Club va ser una gran oportunitat.

María Colantoni, Directora de Màrqueting, Eco Intelligent Growth
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Circular Economy Club és la network de més de 4.600
professionals i organitzacions de l'economia circular en
més de 120 països. És una organització sense afany de
lucre, ser membre és gratuït i obert a qualsevol.

Imaginem una nova era en la qual totes les ciutats del món
funcionen a través d'un model circular, posant fi a l'era
dels residus.

El nostre objectiu és portar l'economia circular a ciutats de
tot el món mitjançant la construcció de fortes networks
locals per dissenyar i implementar estratègies locals
circulars, incloure l'economia circular en el sistema
educatiu i ajudar a escalar solucions circulars.

SOBRE CEC



Per a més informació contacta amb
CEC Barcelona 
E-mail: info@cecbarcelona.com

www.barcelonacircularcity.org


