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Lorena Farràs Pérez
L’actual model econòmic lineal
(caracteritzat per una lògica
d’extracció, producció i residus)
ha portat Europa a perdre una
part important del teixit industri
al. Amb la transició cap auna eco
nomia circular, el Vell Continent
espera reindustrialitzarse i re
cuperar llocs de treball vinculats
a processos industrials.
“Un informe de la UE preveu la

creació de 700.000 llocs de tre
ball nets fins a l’any 2030 i hi ha
estudis que són encara molt més
optimistes”, assenyala Carles Ri
vera, coordinador gerent del Pac
te Industrial de la Regió Metro
politana de Barcelona. Això no
significa que no hi hagi destruc
ció de llocs de treball –“que n’hi
haurà”, adverteix Rivera–, però
els llocs de treball que es creïn se
ran més que els que desapare
guin. Sònia Ruiz, fundadora i di
rectora executiva de Noima i
col∙laboradora acadèmica a Esa
de, destaca que “la generació
d’ocupació es donarà tant entre
els perfils més qualificats com en
els menys qualificats”.
L’economia circular es basa en

tres principis: la prevenció en l’ús
de matèries primeres i energia,
l’augment de la durabilitat dels
productes i la maximització de la
valorització de les matèries una

vegada que s’acaba la vida útil
dels productes. És a dir, es vol
aconseguir que l’economia sigui
un cercle tancat en què no calgui
extreure nous recursos perquè es
reutilitzaran les matèries en cir
culació.
Partint d’aquesta nova forma

de producció, l’estudi Perfils pro
fessionals i necessitats de formació
per a l’economia circular a la in
dústria determina que es crearan
llocs de treball relacionats amb
l’ecodisseny, l’economia funcio
nal, la reutilització i reparació de
productes, la refabricació o re

manufactura, el reciclatge o
l’ecologia industrial. Tots són
llocs de treball “de més proximi
tat,mésestables imenysexposats
a la substitució per robots”, afir
maJordiOliver, fundador i direc
tor executiu de l’estudi d’ecoin
novació Inèdit. En definitiva, es
tracta de llocs de treball més difí
cilment externalitzables a països
de fora de la Unió Europea.
Aquests canvis al mercat labo

ral, encara incipients, exigeixen
nous perfils i aptituds professio
nals. “Es necessiten perfils més
híbrids i transversals, persones
que sàpiguen col∙laborar i treba
llar en equip, amb visionsmés ge
neralistes, creatives, innovadores
i emprenedores”, assenyala Ruiz.
També l’educació, de les escoles a
les universitats, haurà “de passar
de l’actual paradigma lineal al
circular”, afirma l’experta. D’al
tra banda, aquesta nova manera
de produir requerirà l’adaptació
dels qui vegin perillar els seus
llocs de treball pels canvis futurs.
Entre els sectors que seran ge

neradors nets d’ocupació, Rivera
destaca els relacionats ambeldis
seny de productes, la manufactu
ra, el tractament de residus o el
reciclatge. En canvi, el sector de
la construcció tradicional, la mi
neria i altres activitats extractives
perdran ocupació, assenyala el
coordinador gerent del Pacte In
dustrial.
Els tres experts consultats van

participar en una jornada sobre
l’economia circular organitzada
pel PalauMacaya de La Caixa i el
Pacte Industrial. c

Els treballadors tornen
a les fàbriques
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Els mercats no són aleatoris, per molts acadè
mics que hagin defensat la hipòtesi delmercat

eficient, assegura JackD. Schwager, que s’ha de
dicat dues dècades a l’anàlisi de mercats de fu
turs. I els mercats no són aleatoris, afirma, per
què es basen en el comportament humà, especi
alment el de les masses, el qual no és aleatori. Hi
ha un milió de maneres de guanyar diners als
mercats, però totes sóndifícils de trobar, i a parer
seuel secretde l’èxitnoéscapelaborada teoriani
algun indicador decisiu, sinó cada individu. Des
prés de les entrevistes fetes a nombrosos traders
per al seu llibreLosnuevosmagosdelmercado, ha
conclòs que sobresortir en el trading requereix
talent i dura disciplina, no és qüestió d’atzar. I a
més amés la paciència és crucial. Si al seu anteri
or llibre, Los magos del mercado, entrevistava
gentcomEdSeykota–querecomanavamirarno
més lesportadesdelsdiaris, ino l’interior,perob
tenir la informació important sobre les tendènci
esdelmercat–, araparlaambBillLipschutz, aqui
anomena “el sultà de les divises”; Monroe Trut,
“el millor retorn que el baix risc pot comprar”, o
AlWeiss, “l’enciclopèdia humana dels gràfics”.

Jardinsaquàtics,uncampdegolf,untemplegrec,
unvedatdecaçaambsenglars,unacabanadefus

ta de cinc pisos, cascades, estàtues de déus grecs,
quadres milionaris i televisors davant els lavabos.
Podria ser la llista d’excentricitats de la residència
d’unmilionari delsEstatsUnits ambvel∙leïtatspolí
tiques. Però l’estrafolària llista és part del que van
trobarelsrevolucionarisucraïnesosquevanfercau
reel2014elpresidentVíktorIanukóvitxalseupalau
presidencial. Un palau propietat seva i construït
mentre percebia un salari públic. Una de lesmoltes
possessionsde l’electe Ianukóvitxenunpaís saque
jat que pagava els antiretrovirals al doble del preu
realitenianensambpòlioperladeficientvacunació.
El periodista britànic Oliver Bullough afegeix a

Moneyland que tant el palau presidencial com les
empresescarboneresoelspalausaCrimeadeIanu
kóvitx...erenpropietatd’empresesestablertesal’es
tranger. A paradisos fiscals del Carib, Xipre o Lon
dres, perquèOccident també accepta ocultar fortu
nes. I Ianukóvitx és només un de la llarga llista de
polítics, especialment de països en desenvolupa
ment i de l’exURSS, que segueixMoneyland, un lli
bre sobre la intricadaxarxadeparadisos fiscals, ad
vocats i enginyeria financera que constitueix tot un
paísdelsdiners.Quevadesde les illesVergesBrità
niques a Jersey, Panamà, Lichtenstein, Delaware,
Nevada, les Caiman, Libèria o Suïssa. Un país difús
quefaqueelssàtrapesafricansielsevasorsocciden
tals tinguin avantatges únics que són part de l’aug
mentde ladesigualtat social: els diners són interna
cionalsperòles lleisno, ielsricspodenviuredeveri
tat globalment, seleccionant la legislació i el
passaportqueméselsbeneficiaencadamoment.
Els diners sempre acaben als mateixos llocs, si

guinLondres,NovaYorkoMiami,oneviten impos
tosiesprotegeixendavantlaconfiscació.Unsdiners
queesblanquegenatravésdelesmateixesestructu
res legals en elmateix grapat de jurisdiccions. És el
costat foscde la globalització i, recordaBullough, la
situació va ser similar després de laPrimeraGuerra
Mundial. I va portar a l’extremisme i la guerra. El
sistema de BrettonWoods va provar de canviarho
evitant que els diners fluïssin entre països per espe
cular, peròenels anysvuitantaesvadesmantellar. I
avuiMoneyland és un país sensemapa oficial, però
quees trobaa totarreu.
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Llocs de treball nets suposarà la
implantació d’un model econòmic
circular a Europa fins a l’any 2030700.000

La transició cap a una economia
circular es veu com una oportunitat
per a la reindustrialització d’Europa
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