
                                                            
 

NOTA DE PREMSA 

 

El Pacte Industrial impulsa l’economia circular 
com a aposta d’ambició metropolitana per a la 

recuperació econòmica 
 
 

• El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha presentat, en 

col·laboració amb el Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa”, els resultats del cicle 

Diàlegs i sinergies per a la transició circular en l’horitzó 2030. 

 

• Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona i president 

del Consell General del Pacte Industrial, ha subratllat l’aposta de la Regió 

Metropolitana de Barcelona per ser referent en projectes i aliances per fer front al 

canvi climàtic. 

 

• El coordinador gerent del Pacte Industrial, Carles Rivera, ha assenyalat que una 

estratègia d’economia circular efectiva ha de comptar amb mecanismes de 

col·laboració publicoprivada que posin en funcionament la roda de creació del 

valor compartit: inversió pública i privada; creació de riquesa i ocupació, i cohesió 

social i territorial. 

 

• Formació en economia circular en totes les etapes educatives, un màster 

universitari de prestigi internacional en la matèria, un congrés de primer nivell amb 

impacte internacional i impulsar l’ecosistema greentech són algunes de les 

propostes sorgides en els tallers participatius del grup d’experts que ha contrastat 

i debatut les reflexions dutes a terme en les jornades. 

 

• El grup d’experts veu amb optimisme el futur i valora que en l’horitzó 2030 hi ha 

recorregut per augmentar el nostre nivell de circularitat des del 9% actual. 

 

 

 

Barcelona, 13 d’octubre de 2020. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de 

Barcelona en col·laboració amb el Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa” han celebrat 

aquest matí en format online la jornada de clausura del cicle Diàlegs i sinergies per a la 

transició circular en l’horitzó 2030, un projecte iniciat el mes d’octubre de l’any passat i que ha 

congregat diversos experts amb l’objectiu de fomentar el diàleg i la col·laboració entre els 

diferents agents socioeconòmics del territori per impulsar la transició cap a una economia 

circular en l’horitzó 2030. 

 



                                                            
 

La jornada, sota el títol Economia circular i acció col·lectiva en l’horitzó 2030, ha consistit en una 

taula rodona amb representants de l’administració pública i del món empresarial per parlar 

d’economia circular i col·laboració multiactor. Hi ha participat Marta Subirà, secretària de Medi 

Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; Carles Ruiz, alcalde de Viladecans; Pere 

Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona; Mercè Conesa, 

presidenta del Port de Barcelona; Francesc Rubiralta, president i CEO de Celsa Group; Mercè 

Girbau, presidenta i consellera delegada de Girbau, i Sergi Ferrer-Salat, president de Ferrer. 

 

La cloenda de l’acte ha anat a càrrec de Jaume Collboni, president del Consell General del 

Pacte Industrial i primer tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de 

l’Ajuntament de Barcelona. Collboni ha subratllat l’aposta de la Barcelona metropolitana per 

ser referent en projectes i aliances per liderar la transició a una economia circular. Collboni 

ha assenyalat que per impulsar el procés de recuperació de l’actual crisi econòmica, social i 

mediambiental cal sumar les forces de tots els agents socioeconòmics del territori 

metropolità i treballar de manera col·laborativa. “Necessitem la col·laboració de tots els agents 

perquè Barcelona sigui un referent en talent i emprenedoria verda. Partim d’una bona 

posició, tenim un potent ecosistema emprenedor, però entre tots podem potenciar-lo perquè 

els projectes climate-tech nascuts a Barcelona tinguin l’ambició, el talent i el finançament a 

l’alçada dels reptes climàtics que amenacen la supervivència del planeta”, ha apuntat Collboni. 

 

 

Visió compartida i col·laboració publicoprivada 

 

El coordinador gerent del Pacte Industrial, Carles Rivera, i el director executiu d’inèdit, Jordi 

Oliver, han presentat les principals conclusions de les jornades precedents i les propostes 

d’accions a dur a terme. Rivera ha subratllat que “la col·laboració, la comprensió mútua, la 

capacitat d'entesa, el diàleg i el pacte entre els diferents agents socioeconòmics del territori 

són elements indispensables per a la transició cap a una economia circular, tal com promou 

l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 17 de l’Agenda 2030 de l’ONU”. 

En aquest sentit, ha remarcat que la transició cap a una economia circular requereix d’una visió 

compartida que serveixi de guia per als diferents agents públics i privats. El coordinador gerent 

del Pacte Industrial ha defensat que una estratègia d’economia circular efectiva ha de comptar 

amb mecanismes de col·laboració publicoprivada que posin en funcionament la roda de 

creació del valor compartit: inversió pública i privada; creació de riquesa i ocupació, i cohesió 

social i territorial. “La transició circular només es farà realitat si millorem els mecanismes de 

cooperació entre les diferents administracions i entre aquestes i el sector privat”, ha insistit 

Rivera. 

 

Un grup d’experts en desenvolupament econòmic i sostenibilitat ha participat al llarg del 

cicle en un seguit de tallers en què s’han contrastat i debatut les reflexions dutes a terme en les 

jornades i a partir de les quals s’han definit diverses propostes d’accions. Aquests experts 

veuen amb optimisme el futur i valoren que, malgrat els reptes i dificultats que queden pel camí, 



                                                            
 

en l’horitzó 2030 hi ha recorregut per augmentar el nostre nivell de circularitat des del 9% 

actual. També subratllen que la cooperació dels sectors públic i privat per explorar noves formes 

d’economia circular ha de portar a la creació de nous llocs de treball no tradicionals. El grup 

d’experts ha estat format per representants de l’Administració pública, d’organitzacions 

empresarials i sindicals, universitats, think tanks i centres de recerca. 

 

 

Propostes d’accions per accelerar la transició cap a una economia circular 

 

En l’àmbit de la formació, es proposa crear i posicionar un màster universitari d’economia 

circular d’excel·lència mundial a Barcelona i incorporar l’economia circular en els 

currículums de l’educació primària i de les formacions professionals. Pel que fa a la indústria, 

incloure un pla d’economia circular adreçat a la indústria que fixi objectius i indicadors 

concrets per a cada sector per implicar l’empresa privada. També cal definir el model industrial 

del país i establir un pla estratègic català en greentech amb uns objectius a mitjà i llarg termini. 

 

Amb l’objectiu d’atraure i fomentar l’ecosistema empresarial, es proposa celebrar un congrés 

anual sobre economia circular de primer nivell similar al Mobile World Congress amb impacte 

internacional i amb la voluntat de generar ecosistemes al seu voltant i activitat tot l’any, impulsar 

un centre emblemàtic i punt de trobada del sector circular que integri diferents elements com 

ara coworking, cursos, espai incubadora etc., i establir un treball de missions verdes a nivell de 

Catalunya que integrin l’àmbit local per fer aflorar projectes d’economia circular. 

 

L’objectiu del cicle Diàlegs i sinergies per a la transició circular en l’horitzó 2030 ha estat 

crear aliances multiactor per impulsar la transició cap a un model d’economia circular, el 

que implica millorar el coneixement de la realitat dels diferents agents i fomentar la cooperació 

entre l’administració pública, la indústria, l’acadèmia, el tercer sector i resta d’agents. El cicle, 

seleccionat en la 4a convocatòria de projectes de reflexió del Palau Macaya de la Fundació 

”la Caixa”, ha consistit en quatre jornades i tres tallers participatius amb un grup d’experts que 

es van iniciar la tardor de l’any passat. 

 

 

 
 

 
EL PACTE INDUSTRIAL 

 
El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació constituïda l’any 
1997 amb la missió de configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, 
organitzacions empresarials i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la 
creació d’ocupació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat al territori metropolità. 

 

Per ampliar informació: Veure el document adjunt a aquesta nota de premsa. 



                                                            
 

 
En el marc d’aquesta aliança, el Pacte Industrial ha aconseguit sumar les voluntats de 50 
ajuntaments, 11 organitzacions empresarials, els 2 sindicats majoritaris, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea metropolitana de Barcelona, 6 consells comarcals, 
6 universitats i diverses institucions vinculades al desenvolupament econòmic. 
 
 

 
EL PALAU MACAYA, CENTRE DE REFLEXIÓ 

 
Amb més de 100 anys d’història, el Palau Macaya de Fundació ”la Caixa” és un dels emblemes 
arquitectònics modernistes de la ciutat de Barcelona. Des de l’any 1947, el Palau ha estat 
estretament vinculat a l’expansió de l’Obra Social ”la Caixa”, acollint primer l’Institut Educatiu de 
Sordmuts i de Cecs i, amb posterioritat, el Centre Cultural de la Fundació "la Caixa", precedent 
dels centres CaixaForum. L’any 2012 el Palau va obrir les seves portes amb l’objectiu d’erigir-se 
com a centre de pensament i reflexió per al món professional i acadèmic i ser un espai de 
referència per impulsar la reflexió i la transformació social. 
 
 
 
 

 

 

Per a més informació: 
 

Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 
Carlos Martínez – Tel.: 669 540 984 

 
Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Esther Lopera – 685 99 04 60  - elopera@la-chincheta.com 

Yolanda Bravo – 685 51 24 76 – ybravo@la-chincheta.com 
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