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Organització
Composició després del XXIV Consell General del Pacte Industrial (16-07-2020)

Consell General

President 
Jaume Collboni Ajuntament de Barcelona

Vicepresidenta en representació de les administracions locals
Eva Menor Diputació de Barcelona

Vicepresident en representació de les organitzacions empresarials
Sergi Fuster PIMEC

Vicepresident en representació de les organitzacions sindicals
Josep Santcristòfol UGT de Catalunya

Comitè Executiu

Presidenta 
Núria Marín Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Representants de les administracions locals 
Montserrat Ballarín Àrea Metropolitana de Barcelona
David Bote Ajuntament de Mataró
Marta Farrés Ajuntament de Sabadell
Rafael Güeto Ajuntament de Rubí 
Marta Mayordomo Ajuntament del Prat de Llobregat
Eva Menor Diputació de Barcelona
Carles Ruiz Ajuntament de Viladecans  (Secretaria)
Elena Vila Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Representants de la Generalitat de Catalunya
Pendent nomenament 

Representants de les organitzacions empresarials 
Antoni Abad Foment del Treball - CECOT
M. Helena de Felipe Foment del Treball - Fepime Catalunya
M. Rosa Fiol Foment del Treball - AEBALL 
Sergi Fuster PIMEC
Roser Moré Foment del Treball - FAGEM 
Joaquim Villanova PIMEC

Representants de les organitzacions sindicals
Afra Blanco UGT de Catalunya
Juan José Casado UGT de Catalunya 
Salvador Clarós CCOO de Catalunya 
Ángel de Dios UGT de Catalunya
Carlos del Barrio CCOO de Catalunya 
Toni Mora CCOO de Catalunya 
Liliana Reyes CCOO de Catalunya 
Josep Santcristòfol UGT de Catalunya 
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Comissions de Treball
President de la Comissió de Mobilitat
Juan José Casado  UGT de Catalunya

Presidenta de la Comissió de Formació
M. Rosa Fiol Foment del Treball

President de la Comissió d’Activitat Econòmica
Carlos del Barrio CCOO de Catalunya

President de la Comissió d’Innovació
Sergi Fuster PIMEC

Coordinació Gerència
Coordinador gerent
Carles Rivera

Responsable de Recursos i Projectes
Albert Valdivia

Projectes i Socis
Alba Gubert

Comunicació
Carlos Martínez
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Resum de les activitats dutes a terme durant l’exercici 2020. 

1

Activitats dels òrgans  
de govern

Jaume Collboni, nou president del Consell General  
del Pacte Industrial

El Pacte Industrial ha celebrat el passat 16 de juliol per via telemàtica el seu XXIV Consell General i la 
47a reunió del Comitè Executiu. Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Compe-
titivitat i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, ha estat nomenat president del Consell General del 
Pacte Industrial. Collboni substitueix en el càrrec Agustí Colom, professor de la Universitat de Barcelo-
na i exregidor del consistori barceloní, a qui ha agraït la seva tasca durant quatre anys al capdavant del 
Consell General de l’associació.

Durant la seva intervenció, Collboni ha defensat la necessitat de polítiques que enforteixin i recolzin 
els actors locals i la seva transformació per fer front als reptes estratègics que ja teníem plantejats des 
d’abans de la crisi provocada per la covid-19. “Necessitem polítiques industrials per enfortir el nostre 
ecosistema d’impuls a la indústria 4.0, fent un salt endavant en digitalització i intel·ligència artificial”, 
ha apuntat. El nou president del Consell General també ha recalcat que la crisi actual fa més urgent la 
transformació de la nostra indústria cap a models basats en la sostenibilitat ambiental i social, subrat-
llant el potencial de la Barcelona metropolitana per convertir-se en capital de l’emprenedoria verda. 
Finalment, Collboni ha assenyalat que cal articular una col·laboració publicoprivada efectiva, que faci 
possible maximitzar el valor compartit per persones i actors de cadascun dels territoris.

En aquest sentit, el coordinador gerent del Pacte Industrial, Carles Rivera, ha remarcat la necessitat 
de produir béns i serveis incorporant els reptes de la sostenibilitat, de la transició energètica, de la 
descarbonització de la indústria, i transformant les seves cadenes de valor per incorporar criteris d’eco-
nomia circular. Rivera ha recordat que “aquest context reclama polítiques públiques basades en l’evi-
dència” i ha subratllat la necessitat d’avaluar les polítiques econòmiques i socials per tal d’obtenir el 
màxim valor social per cada euro invertit.

• XXIV Consell General i 47a Reunió del Comitè Executiu
Online. 16/07/2020
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El Consell General també ha aprovat el nomenament de les vicepresidències: Eva Menor, presiden-
ta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, ha estat 
nomenada vicepresidenta en representació de les administracions locals. I, atenent a la rotació anual 
que contemplen els Estatuts de l’associació, Sergi Fuster, de PIMEC, ha pres el relleu de M. Rosa Fiol, 
d’AEBALL i representant de Foment del Treball, com a vicepresident en representació de les organitza-
cions empresarials; i Josep Santcristòfol, de la UGT de Catalunya, ha pres el relleu de Carlos del Barrio, 
de CCOO de Catalunya, com a vicepresident en representació de les organitzacions sindicals.

El Pacte Industrial continua creixent
Durant la reunió també s’han aprovat les adhesions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès com a socis ordinaris del Pacte Industrial i del Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona i de la Fundació per la Indústria Sabadell 1559 com a ens col·laboradors. Amb 
aquestes adhesions, el Pacte Industrial continua creixent amb la incorporació de noves entitats que 
treballen per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar la 
cohesió social i la sostenibilitat.

48a Reunió del Comitè Executiu i presentació de  
les propostes del cicle sobre transició circular

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha celebrat el passat 4 de desembre en format 
online la 48a Reunió del Comitè Executiu amb l’assistència dels representants dels ajuntaments i de les 
entitats que integren l’associació. En el marc de la reunió s’han presentat les propostes sorgides en el 
cicle “Diàlegs i sinergies per a la transició circular en l’horitzó 2030”. L’encarregat de fer-ho ha estat 
Jordi Oliver, director executiu d’Inèdit i responsable de la secretaria tècnica del cicle, que ha destacat 
que la col·laboració entre els diferents agents socioeconòmics del territori és indispensable per a la 
transició cap a una economia circular.

Com és habitual, el coordinador gerent del Pacte Industrial i els presidents de les Comissions de 
Treball han repassat les darreres activitats de l’associació i les previstes per als propers mesos. Salvador 
Clarós (CCOO de Catalunya), de la Comissió d’Activitat Econòmica, ha anunciat la presentació del Paper 

• 48a Reunió del Comitè Executiu
Online. 04/12/2020
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5 del Pacte Industrial, Present i futur dels polígons industrials: més enllà de la seva transformació, que 
tindrà lloc el proper dimecres 16 de desembre, de 9.30 a 11.30 hores, en format online. De l’activitat 
de la Comissió de Mobilitat, el seu president, Juan José Casado (UGT de Catalunya), ha informat d’una 
reunió sobre els reptes de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) per al proper 25 de febrer.

Pel que fa a la Comissió de Formació, M. Rosa Fiol (Foment del Treball), la seva presidenta, ha expli-
cat que, a partir de les propostes d’actuació sorgides en el cicle sobre transició circular 2030, des de la 
comissió s’impulsarà tant l’adequació de la formació a les necessitats de l’economia circular com la 
formació per a l’emprenedoria i la creació d’empreses relacionades amb la sostenibilitat i l’economia 
circular. Sergi Fuster (PIMEC), president de la Comissió d’Innovació, ha recordat les últimes col·-
laboracions amb el Barcelona Building Construmat que organitza Fira de Barcelona i ha apuntat que el 
Pacte Industrial continuarà treballant en diverses iniciatives sobre el futur de la construcció. Per la seva 
part, Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial, ha anunciat les properes publicacions de 
l’associació.

2

Activitats desenvolupades 
per àmbit d’actuació

2.1. Mobilitat
• Jornada “El repte de la mobilitat a les àrees metropolitanes” en 

el marc del cicle “Col·laboració publicoprivada en un entorn me-
tropolità eficient i sostenible”, organitzat per Smart Space, IESE - 
PPP for cities i Metròpolis Barcelona - Agència de Desenvolupament 
Econòmìc de l’AMB. Intervenció en taula rodona. Palau Macaya. Bar-
celona. 20/01/2020. 

• Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització, organitzada 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Participació en les reunions 
següents: 

 • Reunió àmbit Mobilitat. Online. 22/10/2020.
 • Reunió àmbit Logística. Online. 03/12/2020. 

2.2. Formació 
• 3a Jornada “Per una economia circular i competitiva” organitzada 

per l’Ajuntament de Gavà, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Red 
Española de Ciudades por el Clima, amb el suport del Pacte Indus-
trial. Participació en el bloc “Economia circular i noves necessitats 
formatives i ocupacionals”. Gavà. 05/03/2020. Veure més informació 
a la pàgina 11.

▪ 
• Reunió amb la Sra. Neus Pons, directora gerent, i amb el Sr. Ángel 

Tarriño, responsable de l’observatori de l’FP i coordinador de pro-
jectes, de la Fundació BCN Formació Professional. Online. 
10/09/2020. 
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3a Jornada “Per una economia circular i competitiva” 
amb la participació del Pacte Industrial

Gavà ha tornat a convertir-se en l’epicentre de l’economia circular amb la celebració de la 3a edició de 
la jornada “Per una economia circular i competitiva” que organitza el consistori gavanenc juntament 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Red Española de Ciudades por el Clima, i que compta amb 
la col·laboració del Pacte Industrial.

Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial, ha estat l’encarregat de moderar la taula ro-
dona “Economia circular i noves necessitats formatives i ocupacionals” en què hi ha participat Sonia 
Ruiz, CEO i fundadora de Noima; Àngel Tarriño, investigador de la fundació BCN Formació Professional, 
i Jordi Segalàs, doctor enginyer industrial i director de l’Institut de Recerca i Tenologies de la Sosteni-
bilitat (ISST) de la UPC.

La benvinguda a la jornada ha anat a càrrec de Raquel Sánchez. alcaldessa de Gavà i vicepresidenta 2a 
de la Red Española de Ciudades por el Clima; Ana González, alcaldessa de Gijón i membre de la junta de 
govern de la FEMP, i Héctor Santcovsky, director de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB.

D’esq. a dta.: Jordi Segalàs, 
Àngel Tarriño, Sonia Ruiz i 
Carles Rivera.

• Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització, organitzada 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Participació en la reunió se-
güent: 

 • Reunió àmbit Formació. Online. 23/10/2020.

• Reunió amb la Sra. Lorena Ventura, directora de Programes Trans-
versals d’Ocupació de Barcelona Activa. Online. 01/12/2020.
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Presentació del Paper 5 del Pacte Industrial i debat 
sobre el repte de reformatar els polígons industrials

2.3. Activitat econòmica 
• Sessió d’intercanvi i aprenentatge sobre Gestió de l’energia als 

Polígons d’Activitat Econòmica (PAE), organitzada pel Servei de 
Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona. Granollers. 20/02/2020. 

• Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització, organitzada 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Participació en les reunions 
següents: 

 • Reunió àmbit Conjuntura Econòmica i Nova Indústria 4.0. On-
line. 01/10/2020.

 • Reunió àmbit Sostenibilitat i Economia Verda. Online. 26/11/2020.

• Presentació del Paper número 5 del Pacte Industrial, Present i 
futur dels polígons industrials: més enllà de la seva transformació, 
realitzat per Maria Buhigas (Urban Facts). Va incloure el debat “Com 
fent front als reptes de reformatar els polígons industrials?” On-
line. 16/12/2020.

 Amb la participació de: Eva Menor (Pacte Industrial, Ajuntament 
de Badia del Vallès i Diputació de Barcelona), Maria Buhigas (Urban-
facts), Montserrat Pallarès-Barberà (UAB), Mònica Cañamero (Ajun-
tament de Granollers), Carlos del Barrio (CCOO de Catalunya i 
Comissió Activitat Econòmica del Pacte Industrial) i Carles Rivera 
(Pacte Industrial).

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha presentat el document Present i futur dels 
polígons industrials: més enllà de la seva transformació, que ha estat elaborat per Maria Buhigas, urbanista i 
directora d’Urban-Facts, i esdevé el cinquè número de la col·lecció Papers del Pacte Industrial.

En el marc de l’acte de presentació, celebrat el passat 16 de desembre en format online, ha tingut 
lloc la taula rodona “Com fem front al repte de reformatar els polígons industrials?” que ha comptat 
amb la participació, a més de l’autora del document, de Montserrat Pallarès-Barberà, catedràtica del 
Departament de Geografia de la UAB; Mònica Cañamero, responsable del programa de polígons de 
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l’Ajuntament de Granollers, i Carlos del Barrio, president de la Comissió d’Activitat Econòmica del 
Pacte Industrial i secretari de Política Sectorial i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya. La benvinguda a 
l’acte ha anat a càrrec d’Eva Menor, vicepresidenta del Pacte Industrial, alcaldessa de Badia del Vallès i 
presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona; i 
Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial, ha estat l’encarregat de tancar l’acte.

L’objectiu del Paper 5 del Pacte Industrial és fomentar el debat sobre la transformació dels polígons 
industrials per fer front a la complexitat generada per una nova indústria dinàmica i canviant, evitar 
la seva obsolescència, i millorar la seva capacitat per ser un factor de competitivitat de les empreses i 
els territoris.

• Paper número 6 del Pacte Industrial, Serveis comercials i atracti-
vitat dels polígons d’activitat econòmica a la Regió Metropolitana 
de Barcelona, realitzat per Carlos Carrasco i David Nogué (EIXOS 
Economic Observatory). Maquetació.

2.4. Innovació 
• Jornada de presentació de “B for Planet”, primer esdeveniment 

global sobre sostenibilitat, amb celebració prevista a la Fira de Bar-
celona. Participació. Barcelona. 30/01/2020. 

• Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització, organitzada 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Participació en la reunió se-
güent: 

 • Reunió àmbit Innovació. Online. 09/10/2020.

• II Trobada per un model productiu sostenible de “B for Planet-
Live”. Participació. Online. 28/10/2020.

• Participació en l’IND+I Club, la xarxa de reflexió i intercanvi parti-
cipatiu entre persones interessades en l’àmbit de la indústria i la 
innovació que dona continuïtat a la trobada IND+I anual. 

 • 1a Sessió IND+I CLUB 2020. Gavà. 12/11/2020.
 • 2a Sessió IND+I CLUB 2020. Sant Feliu de Llobregat. 03/12/2020.

2.5. Activitats transversals
• Projecte “Diàlegs i sinergies per a la transició circular en l’horit-

zó 2030”. Seleccionat en la 4a Convocatòria de projectes de reflexió 
al Palau Macaya.

Objectius:
• Fer propostes d’actuació que afavoreixin la cooperació i la genera-

ció d’aliances multiactor per contribuir a impulsar la transició cap 
a l’economia circular en el marc dels objectius de desenvolupament 
sostenible. 

Format:
• Cicle de jornades i tallers participatius amb un grup d’experts 

per extreure les principals conclusions i propostes d’actuació.
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Activitats realitzades el 2020:
• Jornada “L’ecosistema emprenedor per a l’impuls de l’economia 

circular” amb la participació de: Dror Etzion, professor de Sosteni-
bilitat i Estratègia i director del Centre d’Estudis Estratègics en Orga-
nitzacions a la McGill University (Montreal, Canadà), i una taula 
rodona amb la participació de Ricard Jornet, president de Som Mo-
bilitat, Josep-Miquel Torregrosa, Investment Director a InnoEnergy; 
Sandra González, directora de Banca Responsable a Caixabank, i 
Oriol Sans, director de Finançament a ACCIÓ. Palau Macaya. Barce-
lona. 23/01/2020.

El Pacte Industrial impulsa convertir Barcelona en 
capital de l’emprenedoria verda i circular

El Pacte Industrial en col·laboració amb el Palau Macaya de “la Caixa” han presentat el passat 23 de 
gener la jornada “L’ecosistema emprenedor per a l’impuls de l’economia circular” que ha analitzat la 
importància de l’emprenedoria verda per a la transició cap a l’economia circular i com aquesta pot 
actuar com a motor de desenvolupament econòmic. Una de les conclusions de la jornada, a partir de 
les intervencions dels ponents, és que el món local és el marc idoni per impulsar un ecosistema empre-
nedor que afavoreixi la transició cap a l’economia circular.

L’alcalde de Viladecans i secretari del Pacte Industrial, Carles Ruiz, ha estat l’encarregat de donar la 
benvinguda als assistents a la jornada. Es tracta de la tercera sessió del cicle “Diàlegs i sinergies per a 
la transició circular en l’horitzó 2030”, un dels projectes socials seleccionats en la 4a convocatòria de 
Projectes de Reflexió impulsada pel Palau Macaya de “la Caixa”, i que té com a objectiu crear aliances 
multiactor per impulsar la transició del territori metropolità i el seu entorn cap a un model d’economia 
circular. Ruiz ha destacat que l’economia circular és la clau per passar d’una economia que malbarata 
recursos a una on els residus passen a ser recursos.

El coordinador gerent del Pacte Industrial, Carles Rivera, ha presentat la jornada i durant la seva 
intervenció ha indicat que “cal comprensió mútua i col·laboració entre els agents socioeconòmics per-
què les accions d’economia circular arribin a bon port”. Rivera també ha destacat que “Barcelona ja és 
referència en ‘mobile’, però podem aprofitar l’ecosistema per ser capital de l’emprenedoria verda i de 
la innovació circular”.

La jornada ha consistit en una conferència de Dror Etzion, professor de Sostenibilitat i Estratègia i 
director del Centre d’Estudis Estratègics en Organitzacions a la McGill University (Montreal, Canadà), i 
una taula rodona amb la participació de Ricard Jornet, president de Som Mobilitat; Josep-Miquel Torre-
grosa, Investment Director a InnoEnergy; Sandra González, directora de Banca Responsable a Caixabank, 
i Oriol Sans, director de Finançament a ACCIÓ. La taula de debat ha estat moderada per Jordi Oliver, 
director executiu d’Inèdit.

Dror Etzion, professor de Sostenibilitat i Estratègia i director del Centre d’Estudis Estratègics en 
Organitzacions a la McGill University (Montreal, Canadà) ha assenyalat que “el fracàs de les cimeres pel 

A l'esquerra: Dror 
Etzion en un moment 
de la seva intervenció. 

A la dreta (i d’esq. a 
dta.): Jordi Oliver, Oriol 
Sans, Sandra González, 
Dror Etzion, Carles 
Ruiz, Carles Rivera, 
Josep-Miquel 
Torregrosa i Ricard 
Jornet.
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canvi climàtic es basa en el fet que volen gestionar el problema de la sostenibilitat de manera centra-
litzada, de dalt a baix”. Etzion ha defensat que els actors locals, com ara els ajuntaments, els emprene-
dors, les pimes i les ONG, tenen un paper clau per impulsar la transició circular i la sostenibilitat, com 
un procés de baix a dalt i relacionat amb les necessitats específiques del territori. I ha detallat que 
moltes d’aquestes iniciatives que parteixen del món local, “se centren en la tecnologia, però d’altres es 
basen en nous models de negoci,  formes de govern i col·laboracions”. Etzion també ha insistit que les 
autoritats municipals haurien de promoure la col·laboració i els partenariats per millorar substancial-
ment la reducció de les emissions i els seus efectes sobre el clima. Finalment, ha plantejat que “és im-
possible preveure quins nous negocis tindran èxit, però a la llarga els ecosistemes que promouen 
l’aprenentatge i la col·laboració tenen més probabilitat d’obtenir bons resultats”.

En el marc de la taula rodona, els participants han coincidit que estem en un moment de canvi, amb 
noves necessitats de productes i serveis, i això propicia la creació de petites empreses que neixen apos-
tant per l’economia circular i la sostenibilitat. En aquest sentit, Josep-Miquel Torregrosa, Investment 
Director a InnoEnergy, ha encoratjat els emprenedors a arriscar-se per trobar solucions a aquestes noves 
necessitats emergents dels consumidors. Ricard Jornet, president de Som Mobilitat, ha afegit que “com 
més ràpid sigui el canvi cap a l’economia circular, més oportunitats tindran les petites empreses”.

Torregrosa ha apuntat que s’ha d’evitar que contaminar sigui negoci i s’ha de fomentar que qui 
promogui iniciatives en sentit contrari tingui avantatges. Jornet ha remarcat que, com més aviat els 
consumidors deixin de comprar determinats productes a les empreses que no promouen la sostenibi-
litat, aquestes es veuran obligades a canviar. Oriol Sans, director de Finançament a ACCIÓ, ha explicat 
que els inversors valoren positivament l’experiència prèvia dels emprenedors en el sector i ha parlat 
de l’activisme accionarial, que consisteix en què els petits accionistes poden agrupar-se i pressionar a 
les juntes d’accionistes per afavorir la transició cap a l’economia circular.

Per la seva part, Sandra González, directora de Banca Responsable a Caixabank, ha comentat que 
per impulsar l’economia circular és necessari que les administracions impulsin polítiques de compra 
pública verda i que es fomentin els clústers, ajudant a que les empreses tinguin contacte entre elles i 
també amb l’administració.

• Taller “Entre el present lineal i el futur circular: escenaris 2030”. 
Online. 27/02/2020.

• Taller “Entre el present lineal i el futur circular: com hi arribem”. 
Online. 23/07/2020.

• Jornada “Economia circular i acció col·lectiva en l’horitzó 2030” 
amb la participació de: Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia de 
l’Ajuntament de Barcelona i president del Consell General del Pacte 
Industrial, Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial, 
Jordi Oliver, director executiu d’inèdit i una taula rodona amb la 
participació de Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya; Carles Ruiz, alcalde de Vila-
decans; 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. Online. 13/10/2020.
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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 celebrat el passat 13 d’octubre la jornada de 
clausura del cicle “Diàlegs i sinergies per a la transició circular en l’horitzó 2030” en què s’han presentat les 
conclusions del cicle i propostes d’accions a dur a terme per accelerar la transició cap a una economia cir-
cular des del diàleg i la col·laboració multiactor.

Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona i president del Consell General 
del Pacte Industrial, ha subratllat durant la cloenda del cicle l’aposta de la Regió Metropolitana de Barcelona 
per ser referent en projectes i aliances per fer front al canvi climàtic. Per la seva part, Carles Rivera, coordi-
nador gerent del Pacte Industrial, ha assenyalat que una estratègia d’economia circular efectiva ha de comp-
tar 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.

Propostes d’accions per accelerar la transició cap a una economia circular
Formació en economia circular en totes les etapes educatives, un màster universitari de prestigi internaci-
onal 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 deba-
tut 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.

La jornada també ha comptat amb una taula rodona amb representants de l’administració pública i del 
món empresarial per parlar d’economia circular i col·laboració publicoprivada. Hi ha participat Marta Subi-
rà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; Carles Ruiz, alcalde de Vila-
decans; 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, presi-
denta i consellera delegada de Girbau, i Sergi Ferrer-Salat, president de Ferrer. Els ponents han explicat 
exemples molt interessants d’economia circular a les seves institucions i empreses. Tots han coincidit en 
destacar la necessitat de la col·laboració multiactor.

L’objectiu del cicle “Diàlegs i sinergies per a la transició circular en l’horitzó 2030” és crear aliances 
multiactor per impulsar la transició cap a un model d’economia circular, el que implica millorar el conei-
xement 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 constat de quatre jornades i tres tallers participatius amb un 
grup d’experts que es van iniciar el mes d’octubre de l’any passat.



17Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Memòria d’activitats 2020

www.pacteindustrial.org

• Participació a la IV Taula d’economia circular de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, organitzada per l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic de l’AMB. Sala de plens de l’AMB. Barcelona. 22/01/2020.

• Participació en el Simposi IND+I Science. Espai StartUB!. Barcelona. 
06/02/2020.

 Presentació de la recerca premiada pel Pacte Industrial, Són eficaços 
els impostos ambientals per estimular l’adopció de mesures i tecnologies me-
diambientals? (Kinga Barbara Tchorzewska, doctoranda de la UB), i 
entrevista posterior. Veure més informació a la pàgina 18.

• Preparació de la Jornada IND+I Day 2020. Online. 02/04/2020.

• Webinar IND+I. Online. 02/06/2020 i 09/06/2020.

• Reunió de la Taula d’Entitats del Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica de Catalunya organitzada pel Departament d’Empresa 
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Online. 03/06/2020.

• Reunió del Consell Científic de l’IND+I. Online. 16/10/2020.

• Visita als polígons de l’Eix Besòs organitzat per Barcelona Activa. 
Barcelona. 09/11/2020.

• Circular Economy Hotspot 2021 organitzat per la Generalitat de 
Catalunya. Online. 19/11/2020.

• Participació en la reunió del grup d’experts de la jornada “Per una 
economia circular i competitiva” preparatòria de la 4a jornada “Per 
una economia circular i competitiva” organitzada per l’Ajuntament 
de Gavà. Online. 18/12/2020

• Reunió del Consell Assessor de l’Agència Metropolitana de Des-
envolupament Econòmic de l’AMB. Sala de Plens AMB. 04/01/2020. 
Online. 22/12/2020.

• Preparació de la jornada de presentació de l’estudi L’impacte de la 
intel·ligència artificial a les empreses desenvolupat en col·laboració 
amb l’Observatori de la Indústria - Departament d’Empresa i Conei-
xement de la Generalitat de Catalunya. 

• Estudi del Pacte Industrial sobre concertació social. L’objectiu 
d’aquest estudi és subratllar la importància de la concertació terri-
torial i el diàleg social per potenciar l’activitat industrial, l’ocupació 
i la cohesió social; i mostrar diverses experiències respecte d’aquest 
tema que serveixin de mecanisme de suport a l’impuls de la concer-
tació entre els agents significatius del conjunt de l’RMB.

 Revisió, correcció i maquetació com a Quadern 15 del Pacte Indus-
trial, Concertació i diàleg social per a la indústria i l’ocupació: apro-
ximació conceptual i experiències, de José Luis Salido, Andreu 
Lope i Helena Ysàs.
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Simposi dels premis IND+I Science

Les tres guanyadores de l’última edició dels premis IND+I Science han presentat les seves recerques en 
un simposi celebrat el passat 6 de febrer a l’Espai StartUB! de la Universitat de Barcelona. Aquests premis 
a assaigs de recerca estan promoguts pel Pacte Industrial juntament amb l’IND+I, la UPC, la UB, l’AMB i 
el PEMB. L’objectiu de l’IND+I Science és reconèixer, divulgar i fer realitat l’aplicació de la recerca que es 
fa en les universitats catalanes o per estudiants catalans en universitats estrangeres, i pretén actuar com 
un espai aglutinador que faciliti la transferència de coneixement cap a les polítiques públiques.

Carles Ruiz, alcalde de Viladecans i secretari del Pacte Industrial, ha assenyalat durant la benvingu-
da a l’acte que “per combatre la incertesa del món cal generar informació i coneixement”. Per això ha 
destacat el paper de l’IND+I Science per apropar el coneixement que es genera a les universitats a la 
indústria. Albert Cirera, vicerector d’Emprenedoria, Transferència i Innovació de la UB, i Jordi Berenguer, 
vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació de la UPC, han incidit en les seves intervenci-
ons en la necessitat de col·laboració entre les universitats i amb les institucions.

Com a primera part de la sessió, Pere Condom-Vilà, de l’Oficina d’Investigació i Transferència de 
Tecnologia de la Universitat de Girona, ha pronunciat una ponència en la qual ha apuntat que el paper 
de les universitats ha de ser apropar la ciència i la tecnologia als alumnes i després ajudar-los a crear 
empreses tecnològiques.

Premi Indústria verda per al creixement sostenible
A continuació ha tingut lloc la presentació dels tres treballs guanyadors. “Són eficaços els impostos 
ambientals per estimular l’adopció de tecnologies d’eficiència energètica i disminució de la contami-
nació a les empreses fabricants?” és el títol de la recerca amb què Kinga Barbara Tchorzewska, docto-
randa en Economia a la Universitat de Barcelona, ha guanyat el premi IND+I Science en la categoria 
“Indústria verda per al creixement sostenible” que impulsa el Pacte Industrial. Tchorzewska ha explicat 
que una fiscalitat ambiental baixa no és eficaç perquè les empreses adoptin tecnologies verdes, però 
ho pot ser si es combina amb finançament públic. De fet, ha ressaltat, l’efectivitat augmenta quan es 
combinen les dues polítiques: impostos ambientals i finançament públic.

Després de la presentació, l’autora ha debatut el seu treball amb el públic assistent i amb Carles Rive-
ra, coordinador gerent del Pacte Industrial. Rivera ha subratllat que l’estudi de Tchorzewska confirma la 
importància d’una de les prioritats del Pacte Industrial: la indústria sostenible i la transició circular.

El premi en la categoria “Sistemes i Polítiques d’Innovació” ha estat per a Nour Chams (UPC) per 
una metodologia d’investigació per mesurar el retorn econòmic, i l’impacte social i ambiental de l’R+D+I. 
El tercer dels premis, en la categoria “Agenda de desenvolupament metropolità” ha estat per Berta 
Vidal Monés (UPC) per un estudi en què ha calculat que el malbaratament alimentari als menjadors 
escolars de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es podria reduir un 34 %.

L’acte ha finalitzat amb les paraules de Jordi Garcia Brustenga, director d’Operacions i Estratègia 
d’ENISA, que ha convidat a tots els presents a assistir a la nova edició de l’IND+I Day.

Kinga Barbara Tchorzewska 
presentant la seva recerca.
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• SIMAE Sistema d’Informació Metropolità d’Activitat Econòmica 
i Innovació.

 Manteniment de l’accés des del SIMAE als indicadors econòmics 
municipals procedents del sistema Hermes de la Diputació de 
Barcelona amb actualització periòdica de dades relatives a: evolució 
de la població; atur per sexe, per sector d’activitat i per nivell forma-
tiu; i assalariats, empreses i autònoms per sector d’activitat.

3

Comunicació

3.1. Pàgina web i xarxes socials
Des de la seva posada en funcionament a mitjan 2013, el web (www.
pacteindustrial.org) s’ha convertit en un portal de notícies on es do-
nen a conèixer les tasques que duu a terme el Pacte Industrial per 
impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocu-
pació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat del territori metro-
polità. Al web s’hi publiquen tant notícies del Pacte Industrial com 
d’altres organismes que puguin ser rellevants per als agents interes-
sats en el desenvolupament econòmic i el sector industrial. Durant 
l’any 2020 el nombre d’usuaris del web del Pacte Industrial ha estat 
4.327 i s’han visitat 15.750 pàgines.

El web també enllaça amb perfils del Pacte Industrial en diferents 
xarxes socials de referència, de manera que esdevé un nou canal de 
comunicació amb els membres del Pacte Industrial i un punt de trobada 
dels professionals de tots els àmbits en què treballa el Pacte Industrial.

El Pacte Industrial té perfils en les següents xarxes socials: Twitter, 
Linkedin, Facebook, SlideShare, Issuu i YouTube. A Twitter, durant 
l’any 2020 es van realitzar 117 tweets i es van comptabilitzar 1.154 
seguidors.
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Nou web pacte industrial
Durant l’any 2020 s’ha finalitzat el procés de disseny i desenvolupa-
ment del nou web del Pacte Industrial amb l’objectiu de crear una eina 
més funcional en la qual la informació es presenta d’una manera 
visual, intuïtiva i clara per als usuaris. A través d’un sistema d’etique-
tes s’accedeix a totes les informacions relacionades amb una temàtica, 
permetent així una cerca i comprensió ràpida dels continguts. A més, 
s’amplia la informació que s’ofereix de les publicacions del Pacte In-
dustrial i s’inclou un apartat amb la xarxa de persones que han par-
ticipat en les activitats que organitza l’associació, són autores de les 
seves publicacions o són membres dels òrgans de govern. També hi ha 
una Sala de premsa dirigida als professionals dels mitjans de comuni-
cació i una secció de transparència, entre altres nous continguts.

3.2. Presència en els mitjans de comunicació

Premsa paper Premsa – Altres 
publicacions

Premsa digital Ràdio Televisió Altres webs

7 8 57 1 1 37

Taula 1: Nombre d’aparicions del Pacte Industrial en els mitjans de comunicació. Any 2020.

Viaempresa 13/10/2020 La Vanguardia 
(EFE) 13/10/2020
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DIJOUS, 13 AGOST 2020

LA CONTRA
Víctor-M. Amela – Ima Sanchís – Lluís Amiguet

Dror Etzion, assessora el Govern
canadenc en la lluita contra el

canvi climàtic

“La lluita pel clima es guanya casa

per casa i aquí l’estan perdent”

Acabode fer 50anys: és hora
de ferbalanç i de començar aplanificar ambcompte comnoperdre

el temps.Vaignéixer aHaifa, però socobjector a l’ocu
pacióde territoris i visc alCa

nadà.Tinc tres

filles: actuem juntsper tenirunplanetaonviure.Col·laboroambelPacte Industrial deBarce
lona

Q
uèno fem ihauríemde fer contra

el canvi climàtic?

Hemdeixat la iniciativa a governs i

multinacionals, però no s’aconse-

guirà res concret fins que la s
ocie-

tat civil, la comunitat, les famílies, es con-

verteixin en els veritables actors d’aquesta

lluita.
I vostè què fa?

Assessoro el Govern canadenc des de la

Universitat McGill i des del Canada Film

Board...
Filma pel·lícules contra el canvi climà-

tic?
El Film Board és una organització de propa-

gandade l’Estat canadencque
va començar a

funcionar el 1945 a favor dels
aliats...

Li sembla bé que un Govern tingui una

oficina de propaganda?

Depèn de la causa. I crec que s
empre han es-

tat justes: defensar la població indígena.

conscienciar contra la pobres
a... I ara, gene-

rar consciència comunitària contra el canvi

climàtic.
Com?

Abans fèiem documentals –i alguns van gua-

nyar Oscars– i ara ens hem digitalitzat per

buscar el públic allà on és, que avui és a les

xarxes. I la nostra línia d’influ
ència és crear

comunitat involucrant en petits projectes de

sostenibilitat petites i mitjanes empreses.

Com?
Hemd’aconseguir que la lluita cont

ra el can-

vi climàtic deixi de ser un assumpte d’estats i

grans conferències internacionals per con-

vertir-la en un objectiu social, col·lectiu, co-

munitari...
Amb qui treballen?

Amb emprenedors directament. Per exem-

ple, hotelers: ells coneixen el seu negoci,

l’energia que consumeixen, els seus clients...

No els pots imposar normes, perquè el seu

objectiu és millorar-les, però sí que pots

compartir objectius.

I ells aconseguiran en solitari frenar el

canvi climàtic?

Ells són els líders que ho convertiran en un

objectiu comunitari. Per això ens esforcem
a

donar-los suport amb textos, vídeos, xarxes

que confeccionem també amb ells. Hem

identificat un grup d’emprenedors i ells se-

ran els primers protagonistes de la història

de tots contra el canvi climàtic.

Vostè és expert en comunicació?

No. Jo soc físic teòric de formació i també

vaig fer unmàster a l’Iese.

Què va aprendre de Barcelon
a?

Vaigpassarmés fred aquí enels seushiverns

suaus a 16 graus que al Canad
à quan els ter-

mòmetres baixen dels -20 graus.

Per què?
Perquè vostès aïllenmolt malament els seus

habitatges del fred i de la calo
r. I és una lliçó

que la lluita pel clima es guanya casa per ca-

sa. I hospital a hospital, a cada
oficina, a cada

escola...
Com?

Doncs sabent que la inversió q
ue fem cadas-

cú de nosaltres, cada empresa, cada associa-

ció i qualsevol oficina no és no
més nostra, és

la de tothom pel futur del planeta.

Comdesperten aquesta consciència?

Tenim estratègies per unir l’interès p
úblic i

el privat i, sobretot, per aconseguir que el

sector plural, que aquí anomenen vostès so-

cietat civil, lideri el canvi. E
l sector plural

són totes aquestes associacions –d
es d’esca-

quistes a boy scouts o col·legis professio-

nals– que generen valor quan s’uneixen.

Com els convenceran?

Molts ja estan convençuts que el canvi

climàtic amenaça el futur de la humanitat,

però no acaben d’estar segurs que la seva

petita contribució pugui marcar una gran

diferència.
Per què?

Perquè veiem com es fonen els pols o com

crema tot Austràlia i ens sentim inermes i

impotents, però, alhora, volem
fer alguna

cosa amb efecte.
Per exemple?

Els meus alumnes i els més joves del meu

equip es plantegen si val la pena tenir fills

quan el planeta es degrada d’aquesta ma-

nera. I cal demostrar-los que nodepenende

la sort; que la decisió és seva;
que cadascun

de nosaltres si ens unim podem canviar el

destí i, sí, que així sí que val la pena tenir

fills.
Per què va emigrar vostè al Canadà?

Per què no treballa al seu país, Israel?

Jo vaig complir el serveimilitar de tres anys,

però després s’ha de tornar ca
da any unmes

i quan vaig tornar-hi vaig acceptar, p
er des-

comptat, defensar el meu país, però no ocu-

par territoris.
Es va fer objector?

Sí. I vaig anar-me’n al Canadà, perquè em

van fer una bona oferta acadèmica.

Vostè creu que aquí també assumirem

que salvar el planeta exigeix
acció?

Ho sabrà el dia en què algú digui que està

disposat a sacrificar alguna cosa per tal de

no perjudicar elmedi en què vivim i del qual

som part. I estarà segur que van en la bona

direcció quan tothom expliqui el seu petit

sacrifici pel clima.

XAVIER CERVERA

Lluís Amiguet

Líders per les
quatre R

Perfrenarelcanviclimàtic

i salvar el planeta,mésque

esgargamellar-se o angoi-

xar-se cal organitzar-se.

Els canadencs reaccionen,

assessorats per Etzion,

perquè els emprenedors

de petites i mitjanes em-

preses es converteixin en

líders del canvi i transfor-

min el rebuig al canvi cli-

màtic, que ja és col·lectiu,

enmilers de petites inicia-

tives de milions de ciuta-

dans que acabin sumant

fins a frenar la degradació

de l’única llar que tenim

nosaltres i els nostres fills.

La millora exigeix petits

sacrificis, explica, sobre-

tot fins que, per exemple,

ens adonem de la impor-

tància que aïllar millor les

cases, canviar de combus-

tiblesfòssilsarenovableso

lesquatreRdelmediambi-

ent (reduir, reutilitzar, re-

ciclar i recuperar) siguin

partdelanostranovavida. 49
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Món sostenible 16/12/2020

L’econòmic 10/05/2020

4

Participació en altres actes 
i jornades

21/02 Presentació estudi Sectors emergents: L’ecodisseny i la Forma-
ció Professional de la Fundació BCN Formació Professional i 
l’AMB. Edifici MediaTIC. Barcelona.

28/02 Reunió de la plataforma Re-city, organitzada per la Fundació 
Catalunya-Europa. Seu BBVA. Barcelona.

25/03 Seminari “El día después será…” organitzat per ISGlobal. Online.

26/03 Webinar “Coronavirus: què canviarà a nivell tecnològic, geo-
estratègic i de management” a càrrec de Xavier Ferràs i or-
ganitzat per Esade. Online.

30/03 Webinar “Barómetro Creafutur: Los ciudadanos y la movili-
dad en Barcelona” organitzat per Esadecreàpolis. Online.

18/05 Fòrum Fem Llobregat amb Lluís Mijoler, alcalde del Prat de 
Llobregat, organitzat per AEBALL i FEMLlobregat. Online.

19/05 Fòrum Fem Llobregat amb Miguel Comino, alcalde de Sant 
Vicenç dels Horts, organitzat per AEBALL i FEMLlobregat. Online.

21/05 Webinar ODS 17: Cómo repensar las alianzas tras el shock 
del Covid19, organitzat per la Red ibérica de Impact Hubs i 
Zabala Innovation Consulting. Online.



23Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Memòria d’activitats 2020

www.pacteindustrial.org

02/06 IND+I Update: Diseñar el mañana organitzat per IND+I. Online.

03/06 Fòrum Fem Llobregat amb Enric Carbonell, alcalde de Sant 
Esteve Sesrovires, organitzat per AEBALL i FEMLlobregat. Online.

09/06 Presentació “Los pilares para un futuro más próspero y sos-
tenible” organitzada per IND+I Science i FEI. Online.

10/06  Sessió organitzada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
Online.

10/06 Fòrum Fem Llobregat amb Enric Llorca, alcalde de Sant An-
dreu de la Barca, organitzat per AEBALL i FEMLlobregat. Online.

12/06 i 16/06 
Tallers “Economia circular al món local. Comprendre el meta-
bolisme” organitzat per la Xarxa de Pobles i Ciutats cap al Des-
envolupament Sostenible de la Diputació de Barcelona. Online.

15/06 Webinar “Ciutats, agenda 2030 i Covid19”, organitzat per 
l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). Online.

17/06 Jornada “Nous escenaris per als pobles i ciutats després del 
Covid-19” organitzada per l’Institut Cerdà. Online.

19/06 Webinar “Innovació en Economia Circular” organitzat per 
l’Ajuntament de Gavà conjuntament amb TECH friendly. Online.

23/06 Ponència “Estratègia, tecnologia i globalització: escenaris 
de futur” a càrrec de Xavier Ferràs i organitzada per ACCIÓ.  
Online.

25/06 “UPC Diàlegs: Energia i Emergència Climàtica”, organitzat 
per la Universitat Politècnica de Catalunya. Online.

25/06 Webinar “Transformar les economies locals després de la 
pandèmia”, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra i 
l’Ajuntament de Barcelona. Online.

07/07 Sessió “Los pilares de un futuro más próspero e industrial”, 
organitzada per la Escuela de Organización Industrial. Online.

07/07 Jornada “Fem possible un nou Hub industrial de mobilitat 
sostenible”, organitzada per la Cambra de Barcelona. Barcelona.

07/07 Taller “Economia circular al món local. Definir estratègies” 
organitzat per la Xarxa de Pobles i Ciutats cap al Desenvolupa-
ment Sostenible de la Diputació de Barcelona. Online.

09/07 “BforPlanet-Live” Encounter for a sustainable future orga-
nitzat per Fira de Barcelona. Online.
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10/07 Presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2019. 
Organitzada per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 
de Barcelona. Online.

21/07 Sessió “¿Cómo saldremos de esta? El mundo del trabajo tras 
la pandemia” organitzada per la Fundació “La Caixa”. Palau 
Macaya. Online.

10/09 a 22/09
Cicle de jornades virtuals “Descarbonització de la indústria. 
Impuls de les energies renovables i l’eficiència energètica al 
sector industrial de Catalunya. Horitzó 2030” organitzat pel 
Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), el Clúster 
Bioenergia Catalunya (CBC), el Clúster de l’Energia Solar (So-
lartys), el Consell General de Cambres de Catalunya (CGCC), 
l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i ACCIÓ.
10/09 Jornada inaugural del cicle. Online.
15/09 Sessió Eficiència Energètica i Geotèrmia sector industri-

al. Online.
16/09 Sessió Bioenergia. Online.
22/09 Sessió Energia Solar i Fotovoltaica. Online.

15/09 Acte de presentació del CIDAI (Centre of Innovation for Data 
tech and Artificial Intelligence) organitzat pels socis: Genera-
litat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Barcelona Super-
computing Center, Centre de Visió per Computador, Eurecat, 
Everis, Fundación i2CAT, Microsoft i SDG Group. Online.

17/09 Jornada “Presentació del Pla estratègic 2020-2024” organit-
zada pel CIAC. Online.

17/09 Taula d’economia circular de l’AMB “La sostenibilitat com 
oportunitat per a la recuperació de la crisi de la covid-19” 
organitzada per  l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Online.

06/10 a 09/10
BNEW-Barcelona new economy week, organitzada pel Con-
sorci de la Zona Franca de Barcelona. Online.

07/10 Sessió “De la Barcelona dels 15’ a la Catalunya dels 45’: la 
metròpoli repensada” organitzada pel PEMB. Online.

15/10 Conferència final del Cicle SMART SPACE “Conclusions i pro-
postes per a la millora de la mobilitat i la governança a les 
àrees metropolitanes” organitzat per Smart Space i l’AMB. 
Online.

19/10 Acte “Algunos de los grandes desafíos para afrontar el fu-
turo” organitzat pel Club de Roma i el Palau Macaya. Online.

03/11 Jornada “Industria digital”. BCN Industrial Virtual week. Or-
ganitzada per Fira de Barcelona i la Cambra de Comerç de Bar-
celona. Online.
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04/11 IV Jornada de Gestió Local “Transició energètica: reptes en 
l’àmbit municipal” organitzada per la Diputació de Barcelona 
i el PPP for Cities (IESE), amb la col·laboració del Clúster de 
l’Energia Eficient de Catalunya. Online.

12/11 Jornada “Vallès, territori innovador” organitzada pel PECT 
ININVallès. Online.

16/11 Unprecedented Virtual Forum - Acte inaugural i Track Eco-
nomia Circular organitzat per Fira de Barcelona. Online.

17/11 eFòrum amb Raül Blanco, secretari general d’Indústria i de la 
Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme, organitzat pel Fòrum Empresarial del Llobregat de la 
mà de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Di-
putació de Barcelona. Online.

19/11 Circular Economy Hotspot Catalonia goes virtual organitzat 
per la Generalitat de Catalunya. Online.

25/11 Acte “20 anys del districte 22@” organitzat per 22@Network 
BCN. Online.

17/12 Taller online “Cocreació del mapa d’actors del procés ‘Bar-
celona Demà. Compromís Metropolità 2030’” organitzat pel 
PEMB. Online.

18/12 Jornada “Oportunitats de reactivació del sector de l’auto-
moció i la mobilitat sostenible vinculades als fons europeus 
Next Generation EU” organitzada per  l’Ajuntament de Barce-
lona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Bar-
celona juntament amb l’Associació Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. MediaTIC. Barcelona.

22/12 Sessió sobre el Programa d’Impuls de projectes tractors de 
Competitivitat i Sostenibilitat Industrial organitzada pel 
CIAC (Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya). Online.


