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Per a en Joan, l’Elisabet, la Georgina i la Meritxell:
pel temps que els he robat els últims anys.
A la Mireia, que sempre hi ha estat i sempre hi és.
Als meus pares.
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La dicotomia entre desenvolupament i sostenibilitat és falsa.
Sense planeta, no hi ha economia que valgui.
Al Gore, Premi Nobel de la Pau
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BIOGRAFIA DE
FRANCESC GAMBÚS
Francesc Gambús (Barcelona, 1974) és diputat al Parlament
Europeu. En forma part com a membre independent del grup
parlamentari PPE (Partit Popular Europeu).
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració, la seva
vocació europeista l’ha portat a treballar en les institucions i polítiques
europees des de l’any 1998: ha estat assistent al Parlament Europeu,
director general de Relacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya
i, actualment, eurodiputat.
Durant l’actual legislatura a l’Eurocambra ha estat membre
titular de la comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat
Alimentària, on ha destacat pel seu treball en tot el relacionat amb el
Paquet d’Economia Circular: un conjunt de mesures fonamentals per
combatre el canvi climàtic. Fruit d’aquesta experiència, ha escrit el
que és el seu primer llibre.
Casat i pare de tres noies i un noi, viu entre Barcelona, Brussel·les i
Estrasburg. Va militar a Unió Democràtica de Catalunya des del 1995
fins al 2016.
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PRÒLEG DE
TOMÀS MOLINA
Quants anys tindràs al 2025?
En els pocs anys que falten per a aquesta data, el món ja serà
diferent, aquests estius tan calorosos que hi ha hagut darrerament
seran la normalitat, veurem incendis forestals sovint a Alemanya i a
Escandinàvia, fins i tot a Anglaterra i Escòcia. Algunes de les estacions
d’esquí del Pirineu hauran hagut de reinventar-se, però al mateix
temps, Catalunya serà la Califòrnia d’Europa, amb un temps molt
agradable a l’hivern que convidarà a venir a moltíssimes persones a
gaudir del nostre sol i la nostra agradable temperatura.
No és ni bo, ni dolent. Per a algunes persones o espècies serà un
avantatge, i per altres serà un desavantatge, però a tots i totes ens
caldrà adaptar-nos.
No hi ha res a fer per canviar la realitat que ens espera el 2025.
El que hem fet les persones, tota la humanitat, fins ara ja està fet, i
està integrat al sistema climàtic. El fum i les deixalles que hem produït
s’han escampat per l’aire i pels oceans i els han fet canviar. Ha passat
com quan pensàvem que no es notaria el nostre pas quan creuàvem
un prat a la muntanya, i girem el cap i hi veiem el camí de gespa
trepitjada que hem deixat enrera. Som molta gent al món, més de
7.000 milions de persones, i la nostra petjada ja no es pot dissimular.
El que és més important, som capaços de fer canviar el ritme natural
del planeta, perquè la nostra capacitat de generar i utilitzar l’energia
és molt important. La humanitat ja gastem en un any l’energia que
arriba del Sol en una hora. Ja som comparables energèticament a
la principal font d’energia del nostre planeta. És evident que s’ha
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de notar que les persones que vivim al planeta estem fent canviar
l’entorn, i que això és i serà inevitable. La pregunta que ens hem de
fer és: quant estem disposats o ens podem permetre canviar el món
que ens envolta?
Res no es pot fer per l’any 2025, però què passa amb l’any 2045?
Quants anys tindràs el 2045?
A mitjans de segle es parla que podem arribar a ser més de 10.000
milions de persones al planeta, de la quarta revolució industrial, fins
i tot de singularitats tecnològiques i d’intel·ligència artificial. També
d’un clima molt més càlid i molt més sec a l’àrea del Mediterrani.
En aquest cas, el futur és més incert, amb més incògnites. Aquests
anys que falten fins el 2045 fan que s’hagin d’imaginar diferents
escenaris de futur que depenen de com sigui el nostre comportament
com a societat en la actualitat i fins llavors. Si seguim sense veure
que el nostre comportament actual condiciona el nostre entorn del
demà i si seguim sense canviar i fer més raonable el nostre consum
d’energia i de recursos, el canvi que forçarem serà cada vegada més
gran i inevitable.
No és raonable que no llencem tot el que fem servir pràcticament
després d’utilitzar-ho per primera vegada? No és raonable que es
busqui una forma d’allargar la vida de les matèries primeres i de
reutilitzar allò que es pugui reutilitzar simplement per no malgastar
absurdament i perque ens convé a nosaltres mateixos? Això és
l’economia circular.
A partir d’ara mateix i fins el 2030, s’obren un seguit de possibles
futurs que tenen a veure amb com ens comportem com a societat
i com a persones a partir d’ara mateix. Si seguim sense prendre
decisions i sense posar-les en pràctica sobre l’ús de l’energia i de les
matèries primeres, la quantitat de gasos d’efecte hivernacle, el fum
que llencem a l’atmosfera amb la nostra activitat i que és responsable
de l’escalfament de l’atmosfera planetària, augmentarà de manera
accelerada. Quan jo tenia 20 anys la concentració de diòxid de
carboni (CO2) era de 350 ppm (parts per milió), ara mateix està a les
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410 ppm, si no fem res, el 2045 superarà amb tota probabilitat les
700 ppm. Serà el doble del que era en la meva joventut, i el clima i el
temps de la Terra seran totalment diferents als de la meva joventut.
Si el temps i el clima son diferents, també ho seran el paisatge,
l’agricultura, els peixos del mar i per tant també el que menjarem.
Les nostres tradicions hauran de canviar i adaptar-se a un món més
calorós, més sec, i amb més persones que hauran arribat de d’altres
llocs del planeta, on simplement no podien viure i dels que s’hauran
vist obligades a marxar. Aquest procés migratori de persones que
creuen, sigui com sigui, el Mediterrani, anirà a més els pròxims anys.
Hi ha un altre escenari de futur que passa per començar a actuar
des d’ara mateix per reduir el nostre impacte en el món que ens
envolta. Passa per reconèixer que el nostre comportament actual
determina el futur, i incorporar aquesta realitat a la legislació i a
l’economia mundials. No es pot tenir només en compte el que costen
les coses ara, cal veure quant costarà amortitzar-les en el futur. Fer
servir tant de plàstic com fem servir ara farà que algun dia haguem
de netejar el plàstic dels oceans o dels abocadors. Les centrals
nuclears s’hauran de desmantellar algun dia i això caldrà pagar-ho.
Les deixalles que fem avui i que amunteguem sense parar, algun
dia caldrà pagar per desamuntegar-les. Les desigualtats socials que
generen els comportaments abusius de les empreses pel que fa a
la deslocalització de producció o a les condicions laborals o socials,
també s’acaben deixant sentir amb més persones obligades a canviar
de país i en l’augment de la conflictivitat.
Aquests costos cal introduir-los en l’equació econòmica ara mateix
o apareixeran en el futur encara que no es vulgui.
L’acord de París va posar les bases per fer que el futur sigui més
acceptable tot i l’augment de la població i de les seves demandes
de millora de qualitat de vida; ara cal que es comencin a fer accions
legislatives que obliguin a les indústries, l’administració i a la societat
a posar-les a la pràctica. L’iniciativa sobre l’economia circular és una
d’elles que cal cel·lebrar.
Aquest llibre explica el procés que s’ha seguit al Parlament Europeu
per elaborar una legislació que es pugui aplicar a tots els països de
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l’Europa comunitària, de manera que l’exemple s’escampi també a la
resta del món.
És una bona notícia que comenci a imposar-se el sentit comú en
l’economia. Si en el passat un economista com Keynes va portar el
sentit comú de la protecció social en les relacions econòmiques entre
els estats, les empreses i la societat en general, ara també cal l’impuls
de l’economia per incloure-hi el mediambient, el clima i el benestar
futur de la vida al nostre planeta.
El contingut d’aquest llibre n’és un primer pas.
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PRÒLEG
D’ARNAU QUERALT
En el moment d’escriure el pròleg d’aquest llibre s’han fet
públiques informacions que, per la seva transcendència, haurien de
sortir de les pàgines dels informes on estan i generar una reacció
profunda, transformadora, dels decisors públics i privats d’arreu
del món. És a dir, integrar-se en la llista de prioritats polítiques
(públiques, empresarials i ciutadanes) immediates.
La primera de les informacions, feta pública per l’Administració
Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units d’Amèrica (en
anglès, NOAA), apunta que l’any 2017 va ser un dels tres anys més
calorosos des de 1880 fins ara i que la concentració atmosfèrica
de gasos amb efecte hivernacle segueix incrementant-se de forma
alarmant, assolint l’any 2017 el valor més elevat en els 38 anys dels
quals es disposa de registres moderns d’aquestes concentracions.
D’altra banda, aquesta concentració (de 405 ppm o parts per milió)
és la més elevada que s’ha detectat en mostres de gel de fins a
800.000 anys d’antiguitat.
Això té i tindrà conseqüències molt importants de cara al futur,
no només a nivell ambiental, sinó també social i econòmic. Com dic,
algunes d’elles ja les estem començant a veure arreu. I les veiem -o
les hauríem de veure- amb franca preocupació.
La segona de les informacions fa referència a un càlcul que
anualment realitza la Global Footprint Network, segons el qual l’1
d’agost de 2018 és el dia en què, a escala global, hem consumit
tots els recursos naturals que el planeta és capaç de regenerar en
un any. Com ens recorda aquesta organització, el 1970 els recursos
d’un any s’esgotaven el 29 de desembre. Posem, però, una data
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més propera: el 2005 vam esgotar els recursos anuals el 26 d’agost,
és a dir, 25 dies més tard que ara.
Sense entrar en qüestions metodològiques, aquests càlculs ens
ofereixen un missatge coincident amb el primer, el que apunta la
NOAA: estem, sense cap mena de dubte, incrementant la pressió
sobre el planeta. No cal esforçar-se gaire per trobar altres treballs
científics, rigorosos, que alerten d’aquesta situació: des dels informes
d’avaluació que periòdicament realitza el Grup Intergovernamental
d’Experts en Canvi Climàtic de Nacions Unides (més conegut per les
seves sigles en anglès: IPCC) fins als càlculs que hi ha darrera de la
proposta de 9 límits planetaris (planetary boundaries) elaborada per
un prestigiós grup de científics de rellevància internacional 1.
La llista d’informes i articles científics que alerten de la situació
límit és llarga i els missatges que ens envien són, en termes
generals, prou contundents. Malgrat això, la contundència d’aquests
missatges, generalment procedents de recerca finançada amb fons
públics, contrasta amb la timidesa de la resposta col·lectiva per
per fer-hi front. Sembla, molt sovint, que les prioritats polítiques,
econòmiques i socials a curt i mitjà termini siguin cegues davant
dels reptes que el planeta ens planteja.
L’any 1987 la Comissió Mundial per al Medi Ambient i el
Desenvolupament de les Nacions Unides, presidida per l’exprimera
ministra noruega Gro Harlem Brundtland, publicava el seu informe
“El nostre futur comú”. Entre altres coses, l’informe definia el
desenvolupament sostenible com “aquell que satisfà les necessitats
del present sense comprometre les necessitats de les futures
generacions”. Ara mateix, doncs, les dades que tenim sobre la taula
(o, millor dit, a la pantalla de l’ordinador o del mòbil) semblen posar
en entredit que puguem aconseguir no comprometre aquest futur.
No obstant això, cal continuar treballant -multiplicant els esforços
per fer el màxim que puguem- per intentar revertir aquesta situació.
I, en essència, aquests esforços passen per fer una transició a fons
1
http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetaryboundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
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en el nostre model de producció i consum. No és fàcil, perquè cap
transició -i especialment una de tan profunda- no és fàcil. No obstant
això, sabem quina és l’alternativa a no fer-la i no la podem assumir.
A més, i per sort, tenim exemples a múltiples nivells i en països
molt diversos que és possible continuar avançant en la direcció
necessària.
El llibre que teniu a les mans, escrit per l’eurodiputat Francesc
Gambús, és una clara invitació a implicar-se en aquesta transició
(una transició que relliga tots els elements i vector de l’actual model
de producció i consum). Una invitació a no ser indiferent als reptes
que tenim davant i a actuar. Una invitació per avançar decididament
cap a una economia circular, feta per una persona que ha pogut
veure i viure els intensos treballs realitzats en el si de les institucions
europees per impulsar -amb tot i malgrat tot- la transició vers
l’economia circular a la Unió Europea.
Els objectius marcats per les institucions europees són clars i
ambiciosos si mirem on som i d’on venim. No obstant això, queda
molta feina per fer i poc temps per fer-la. Tant de bo el lector trobi,
en aquest llibre, elements de reflexió i d’inspiració per implicar-se a
fons en una transició que ens implica a tots. Líders polítics, socials
i empresarials, comunitat científica, societat civil organitzada,
ciutadans.
Acabo el pròleg utilitzant el títol del llibre: Fem-ho circular! Fem
circular el missatge: impulsem l’economia circular! Decididament,
valentament, sense retards ni dilacions. Fem, construïm, futur.
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1.

I això de l’economia circular, què és?
Unes línies a mode d’introducció
En una de les primeres reunions d’aquesta legislatura de la comissió
del Parlament Europeu que tracta sobre els temes de Medi Ambient,
Salut Pública i Seguretat Alimentària, un dels punts a tractar era la
presentació per part de la Comissió Europea de l’anomenat Paquet
d’Economia Circular. És a dir, un paquet de mesures legislatives que
servien per regular un ampli ventall d’activitats que són fonamentals
per avançar cap a un nou model econòmic capaç de crear ocupació
alhora que és menys contaminant: la legislació sobre residus,
abocadors, envasos, l’ecodisseny dels productes. Per tant, un conjunt
de mesures de gran importància per aturar el canvi climàtic.
Quan, posteriorment, aquest paquet legislatiu fou retirat per
part del nou equip polític de la Comissió Europea liderada per JeanClaude Juncker, aquest fet va provocar la protesta irada i aïrada dels
Verds europeus i la sorpresa de molts de nosaltres. Potser tenien
raons per témer el pitjor, però el cert és que aquesta vegada «la
Dreta» no feia un punt i final en política ambiental, sinó tot el contrari:
la retirada del Paquet d’Economia Circular que es va anunciar a finals
del 2014 -i que es va oficialitzar a partir de febrer 2015- era un punt
i seguit, una aturada per reprendre forces i presentar un paquet més
ambiciós per avançar cap a la transició del nou model d’Economia
Circular.
En tot cas, la primera impressió és el que compta, diuen. Aquella
primera presentació del més tard enretirat Paquet d’Economia Circular
de la Comissió Durao Barroso va cridar-me prou l’atenció per decidir
que intentaria que aquell tema fos una de les meves línies principals
de treball del mandat que aquell juliol de 2014 tot just arrencava i
que, quan escric aquest llibre, està arribant al seu final.
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Aquest llibre que teniu a les mans no és un recull de tot el que
s’ha fet des de la meva oficina en matèria d’economia circular: el
Parlament Europeu és la institució parlamentària més transparent que
conec en la feina que fa i tota la informació del treball fet és a dos
clicks amb l’ordinador de qui hi pugui estar interessat. A més, la resta
de les meves activitats parlamentàries relacionades amb l’economia
circular han estat puntualment publicades a la meva pàgina web i als
meus comptes de les xarxes socials.
Per tant, no es tracta d’un llibre que explica la tasca realitzada
durant la legislatura, sinó d’un petit volum que pretén donar resposta
a una pregunta que sovint m’ha fet la gent quan ha anat veient que
dedicava molt temps i energia a parlar i explicar l’economia circular
amb tota la constància de la que he estat capaç: però, això de
l’economia circular, què és?
Hi ha molts llibres que parlen sobre economia circular i temes
complementaris -una selecció dels quals els trobareu recomanats a
les darreres pàgines d’aquest llibre-. Però el cert és que jo mateix
m’he trobat moltes vegades que es tractava d’obres per a un públic
molt informat en la matèria i ja avesat als codis de l’economia
circular, però difícils de llegir i comprendre, i poc accessibles per al
gran públic.
Per tant, es tracta d’un volum eminentment divulgatiu, que no
pretén ser un tractat d’economia circular, sinó més aviat un instrument
perquè us encuriosiu sobre la qüestió, perquè tingueu ganes de
saber-ne més.
El llibre consta d’una primera part on s’exposen el meu pensament
i reflexions sobre l’economia circular. No tant una definició de la
mateixa o una explicació en profunditat sobre la legislació aprovada
al llarg d’aquest mandat -que també-, sinó allò que per a mi revesteix
més importància d’aquesta proposta, que des del primer dia m’ha
semblat molt atractiva perquè, probablement per primera vegada,
el discurs polític de lluita contra el canvi climàtic va de la mà de
conceptes que li havien estat tradicionalment contraposats com
política industrial, recerca, innovació, tecnologia, llocs de treball,
projecció de futur.
Francesc Gambús
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Una segona part del llibre té un perfil més memorístic, i explica
d’una manera amena el procés negociador del Paquet d’Economia
Circular, des del moment en què va entrar al Parlament Europeu fins
el dia de la seva aprovació final, passant per totes les vicissituds que
es van anar donant entremig. En resum, una mica de passadissos.
Com que -veureu que insisteixo en diverses ocasions sobre el temael gran tresor de l’economia circular és aquesta capacitat per aplegar en
un mateix relat polític la lluita contra el canvi climàtic i la configuració de
la política industrial del segle XXI, passant per nous hàbits de consum
i de comportament de la ciutadania o nous processos d’innovació
tecnològica, hem dedicat un tercer capítol a realitzar unes entrevistes a
diferents casos d’economia circular que hem anat trobant en la nostra
activitat quotidiana pel territori. Perquè em sembla important que
prenguem consciència que no estem parlant de mesures legislatives
d’uns “euròcrates” allunyats de la realitat, sinó que estem parlant, quan
parlem d’economia circular, de mesures legislatives imprescindibles per
compassar legislació i realitat. I per això hem volgut posar la gravadora
davant dels protagonistes reals, que són la prova fefaent que estem
treballant sobre la realitat. Una realitat que palpem directament quan
ens sorprenem amb les diferents activitats empresarials i industrials que
ja estan aplicant els criteris de l’economia circular, que ja han trobat la
seva circularitat, pràcticament avant la lettre.
Finalment, com que el llibre no deixa de ser una resposta a
aquella pregunta a la qual feia referència al principi, què és això de
l’economia circular?, he escrit un petit capítol de preguntes que ens
hem anat trobant tots aquests anys, amb les seves respostes.
En el capítol d’annexos hi trobem un recull d’articles signats per
mi aquests darrers anys sobre el procés de transició a l’economia
circular, publicats alguns d’ells a la premsa escrita i digital, i d’altres
divulgats a través de les xarxes socials i la meva pàgina web, així com
la intervenció que vaig fer en el debat en plenari previ a la votació
final del Paquet d’Economia Circular. I com a corol·lari, una breu
bibliografia de llibres sobre l’economia circular o temes que en són
complementaris. Ni és extensa, ni és exhaustiva. Són llibres que he
fet servir tots aquests anys, no tant per escriure aquest que teniu
entre les mans, sinó per aprofundir jo mateix en la matèria.
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Vull acabar aquesta introducció agraint la feina i col·laboració, que
va més enllà de la lleialtat, de tot el meu equip que m’ha acompanyat
aquests darrers quatre anys. Alguns estan amb mi des del primer
dia -alguns des de fins i tot abans del primer dia-, d’altres m’han
acompanyat a estones, i d’altres s’hi han incorporat més tard. Massa
sovint la política es concreta en unes determinades cares visibles. Però
sense la feina de tota aquesta gent que ens acompanya i treballa amb
nosaltres, el que està en aquestes planes no hauria estat possible.
Són el Frederic López, responsable tècnic principal del seguiment
del Paquet d’Economia Circular; l’Oriol Lázaro, responsable principal
de que no parem de fer quilòmetres els dies que no estic a Brussel·les,
i la resta de l’equip, tant el de Brussel·les, amb en Kilian Garcia, com
el de Barcelona, amb en Toni Font i en Joel Navas, sense oblidar-me
de dues persones que al llarg d’aquests anys han estat fent en algun
moment una estada de pràctiques al despatx, en Pol de Lamo i en
Guillem Ribas. Last, but not least, tres persones els equips de les
quals m’han ajudat molt a difondre el meu missatge sobre l’economia
circular, i a fer realitat aquest llibre: en Carles Fernández, en Jaume
Garau i en Miguel Pujol.
També estic en deute amb en Juan Verde, en Tomàs Molina i l’Arnau
Queralt: ells han contribuït al llibre amb uns brillants i clarificadors
pròlegs en les diferents versions catalana i castellana. El seu preàmbul
i la seva visió han enriquit el llibre, però també aporten -i ens inspirengràcies a la seva tasca diària, des dels seus respectius àmbits de feina.
Seria injust no donar les gràcies també a la gent d’Unió Democràtica
de Catalunya, sense la feina de la qual jo no hauria pogut mai ser
membre del Parlament Europeu, així com a la gent, companys i amics
del grup parlamentari del Partit Popular Europeu, i en especial a tot
l’equip tècnic que el grup té a les comissions de Medi Ambient, Salut
Pública i Seguretat Alimentària i a la d’Indústria, Recerca i Energia.
Finalment, no podria acabar una introducció sense donar unes
gràcies infinites a la Meritxell, la Georgina, l’Elisabet i en Joan, per
no haver-se queixat gairebé mai per les meves absències quotidianes
al llarg de tots aquests anys dedicats a la política, especialment els
darrers quatre. Sense ser-ho, ells han ajudat a que fos més fàcil.
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I l’agraïment més profund i allargat en el temps és per a la Mireia,
perquè sempre hi ha estat i sempre hi és, plogui, nevi o faci sol.
I, per acabar, un reconeixement a tots aquells que heu llegit fins
aquí, amb la certesa que si seguiu passant planes fins al final, trobareu
respostes a les vostres preguntes i a aquella qüestió que més m’ha
inspirat: Això de l’economia circular, què és?
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2.

Com canviarem el món

Els habitants del planeta Terra tenim un problema: el canvi climàtic.
La temperatura mitjana a Catalunya ha augmentat 1,4ºC els darrers
seixanta anys. Especialment a l’estiu, aquest increment ha estat de
més de 2ºC. A Espanya i a tot el Sud d’Europa les xifres d’increment
de la temperatura de l’aire són igual de preocupants. Les projeccions
futures fins a l’any 2050 apunten a un senyal molt robust de l’augment
de la temperatura, superior al que hem viscut fins ara.
Les conseqüències d’aquest increment són moltíssimes:
disminucions de les precipitacions, escassetat hídrica, augment de
les temperatures extremes -onades de calor i nits tropicals a les zones
costaneres-, trams de platja amb vulnerabilitat molt alta, increment
del nivell del mar, més eixams de meduses a les platges, disminucions
de les captures de pesca, increment de la mortalitat a conseqüència
de la calor, més atacs d’asma i al·lèrgies, etc.
Aquestes dades i conclusions contundents són fruit del treball
de més de 140 experts en el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic
a Catalunya, 2017, publicat conjuntament per la Generalitat de
Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans.
És a dir, tindrem un planeta escalfat i, per tant, menys habitable.
Segons dades de l’Agència de Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR),
entre 2008 i 2014 es van desplaçar 184,4 milions de persones per causa
de desastres relacionats amb el clima. El mateix que si en només sis
anys haguéssim buidat tota la població d’Alemanya, Itàlia i Espanya.
La causa del canvi climàtic és el model de consum i producció dels
humans, especialment en el món occidental i, entre ells, els europeus.
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Vivim en una economia basada en el consum. Un consum que, ben
entès, és necessari i imprescindible. Sense consum no hi ha activitat
econòmica, i sense aquesta, no hi hauria, per exemple, societat del
benestar.
Per tant, els humans, també els europeus, no només consumim,
sinó que necessitem consumir per tot el que aquest fet suposa:
funcionament de l’economia, llocs de treball, impostos que permeten
bastir i consolidar la societat del benestar a través de polítiques socials.
Però, alhora, els humans, en consumir, conscientment o no, perquè
sempre hem consumit de la mateixa manera, malbaratem recursos.
Molts recursos, materials i immaterials: des de recursos energètics i
naturals, a temps, desplaçaments, mobilitat… Cada europeu fa servir
anualment 16 tones de matèries primeres. 16.000 kg per persona. Si
tenim en compte que el pes mitjà d’un europeu és de 70,1 kg, una
simple operació matemàtica ens diu que cada europeu fa servir cada
any 228 vegades el seu pes en matèries primeres2.
Són xifres que poden fer pensar, però encara més si hi aprofundim
una mica i constatem que només el 40% d’aquestes 16 tones de
matèries són després reciclades o reutilitzades, ja que encara avui
la majoria de materials que fem servir són d’un sol ús i el seu destí,
després de ser utilitzats, és l’abocador.
En altres paraules, els europeus consumim molt. Emprem els
productes una sola vegada. I quan tenim un producte durant un
període que s’allarga en el temps, el fem servir poc. Sabíeu que un
cotxe està aparcat el 92% de la seva vida útil? Per altra banda, un
producte manufacturat sol durar-nos una mitjana de nou anys.
2
Aquestes xifres i d’altres que van apareixent al llarg del llibre, es poden
consultar a l’apartat de bibliografia que hi ha al final d’aquest volum. Per tal que
la lectura sigui més amena, he optat per no farcir amb les fonts de xifres i dades
que són prou acceptades i conegudes. En tot cas, a la web de la Comissió Europea
dedicada a l’Economia Circular (http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
index_en.htm) es poden trobar aquestes dades. Hi ha dues altres obres de referència
amb estadístiques que també apareixen en aquest llibre: “Growth within a circular
economy. Vision for a competitive Europe” (Ellen Macarthur Foundation) i l’informe
«Situación y evolución de la Economía Circular en España», (Fundación COTEC.).
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Parlem dels aliments. Cada europeu en malbarata anualment 173 kg.
Això vol dir un total de 88 milions de tones d’aliments per any a la Unió
Europea que acaben al cubell de les escombraries. 88.000.000.000 kg.
Tot plegat té molt a veure amb el canvi climàtic. I es pot explicar com
ho hem fet fins ara, o podem explicar-ho fent servir altres arguments.
El model econòmic europeu, com el nord-americà, el rus, el xinès…,
segueix basant-se en un model tradicional lineal. S’extreuen recursos,
es transformen, es venen i es consumeixen. I es llencen un cop han
estat usats o consumits. I, de vegades, fins i tot quan encara no han
estat prou utilitzats. Aquesta dinàmica es converteix en causa i efecte
de problemes majors, com estem intentant explicar en aquestes planes.
Per altra banda, avui som conscients que vivim en un planeta finit,
amb uns recursos naturals que són finits, amb uns recursos energètics
fòssils que són encara més finits, amb un temps que és limitat i
amb una capacitat limitada del planeta per absorbir tot el CO2 que
nosaltres mateixos generem.
Aquest és el principal problema d’aquest model econòmic d’ahir i
encara d’avui. I no és un problema només europeu, és clar! Però, en
tot cas, els europeus tenim la capacitat i -el que és més important- la
voluntat política de posar-hi remei!
Per això ja fa anys que, a poc a poc, s’ha anat incorporant a
l’agenda política europea no només la lluita per un medi ambient
més sostenible, sinó específicament el combat contra el fenòmen
del canvi climàtic causat per aquest model de producció lineal que
no ens porta enlloc. O sí; ens porta a un dany irreparable al nostre
planeta que, per altra banda, és únic.
«El més difícil d’aprendre a la vida és quin pont cal creuar i quin
pont cal cremar», va deixar dit Bertrand Russell. El problema del canvi
climàtic està plantejat. El pont que cal cremar ja sabem quin és: la
manera lineal de produir i consumir (i llençar). El pont que cal creuar
dona títol a aquest llibre: la transició cap a l’economia circular.
La solució és circular, l’economia circular. I en què consisteix
aquesta solució? En què consisteix l’economia circular? L’economia
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circular és un canvi de paradigma que no és nou d’ahir, i en el que
ja hi estan treballant molts actors polítics i socials del nostre entorn:
ajuntaments, emprenedors, sectors empresarials, entitats del món
local, entitats sense ànim de lucre, els governs d’abast comarcal,
regional o estatal. I també hi està treballant la Unió Europea, des de
ja fa uns anys.
Breument, la transició cap a l’economia circular és un canvi
transversal de model econòmic, que es pot resumir en «les 4 Rs».
Reparar. Reciclar. Reutilitzar. Repensar.
L’economia circular és un canvi de model productiu que, sota el
paradigma de la sostenibilitat, es centra en reaprofitar els nostres
recursos, fer la nostra economia sostenible i mantenir la capacitat de
creació de riquesa en aquesta economia sostenible.
És a dir, va molt més enllà de ser la part verda de l’economia.
I, evidentment, va molt més enllà de la pura gestió de residus.
L’economia circular només té sentit si impregna la política industrial,
la política d’innovació, la política de recerca, de reinserció laboral,
d’acció social i, fins i tot, l’educació.
Es tracta, per tant, d’una veritable alternativa al model lineal ja
definit, i fonamentada en tres punts. Primer, la recuperació constant
dels productes i els materials, per tal de minimitzar el residu. Què ens
permet estalviar una tona de paper reciclat? 26.500 litres d’aigua,
25 m3 de deixalles, 27 kg de contaminants, 17 arbres adults, 4.000
kW/h d’energia. Quantes tones de paper es van recollir a Catalunya
l’any 2017? 250.000 tones. Només cal fer números. Per exemple,
250.000 tones a un estalvi de 4.000 kW/h, a un preu mig del kW/h
industrial per l’any 2017 a Espanya de 0,084 €/kWh, ens dona una
xifra de 84 M€ només en estalvi energètic3.
Segon, aprofitar els recursos naturals que es troben als
residus i aprofitar energèticament els que no es poden reciclar.
Zhexembayeva, N. (2013) ho il·lustra al seu llibre “La estrategia del
3

Sobre l’origen de les dades, veure nota a peu de plana 1.
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océano esquilmado: cómo impulsar la innovación para adaptarse
a la nueva economía circular”. Fairmont Minerals, empresa minera
nord-americana especialitzada en arenes industrials, utilitzava
maquinària Caterpillar en els seus processos extractius. Preparava
arenes que després enviaven a Caterpillar per fer-ne motlles de
foneria. Caterpillar solia rebutjar l’arena sobrant, però van veure que
aquesta millorava la collita de biomassa.
Ara Caterpillar retorna l’arena a Fairmont Minerals, que la ven
als productors de blat de moro que, a la vegada, la venen amb els
seus rebuigs a un fabricant d’etanol i biodièsel. Per tancar el cercle,
Fairmont Minerals consumeix aquest biodièsel per a la maquinària
Caterpillar. És un bon exemple de reaprofitament de residus que
aconsegueix un rendiment econòmic per a Fairmont Minerals,
Caterpillar i els productors de blat de moro.
Tercer, eliminar el residu en origen a partir d’un disseny intel·ligent.
Aquí l’exemple el trobaríem en els aparells electrodomèstics com les
rentadores. El model antic consistiria en aquella imatge que tots, com
a mínim tots els que hem nascut en un determinat moment, tenim a la
retina, amb abocadors on es veien neveres o rentadores desballestades.
I no només als abocadors, sinó de vegades passejant per boscos
propers a àrees urbanes. Afortunadament, això ja no és tan comú
de veure als nostres entorns. I en gran mesura per la implantació de
l’eco-disseny en la fabricació d’electrodomèstics. Avui aquesta mena
d’aparells ja es fabriquen pensant de quina manera es reutilitzaran tots
els materials que es fan servir. De fet, cada vegada són més els casos
en què la marca o botiga que et ven l’electrodomèstic, quan ve a casa
a fer la instal·lació, s’emporta l’antic. No és per gentilesa ni per un
acurat servei d’atenció al client, sinó perquè aquests aparells, en una
gran majoria, ja formen part de l’economia circular.
En aquest sentit, el 18 d’abril de 2018 es va aprovar al Parlament
Europeu el Paquet d’Economia Circular. Hi ha hagut una voluntat
d’arribar a acords entre l’Eurocambra i el Consell, així com entre
els mateixos Estats. Per això, hem aconseguit un acord molt
treballat, consensuat i ambiciós, alhora que realista. Ara, toca que
els Estats transposin les directives i fixin les mesures per assolir
aquests objectius.
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Quins són els principals trets d’aquest acord?
•

Establir un objectiu d’arribar a un 65% de reciclatge per al 2035;

•

Definir un objectiu del 70% per al 2030, pel que fa a reciclatge
dels embalatges;

•

Situar l’objectiu en el 10% per al 2035, pel que fa a abocadors.

Un cop aprovat aquest paquet de mesures, què més ens cal fer?
•

Incentivar les compres verdes per part de l’Administració,
cosa que a no pocs llocs ja s’està començant a fer;

•

Crear incentius fiscals per a qui redueixi el consum de nous
materials;

•

O crear un nou tipus d’IVA que relacioni la capacitat circular
d’un producte amb un tipus impositiu més tou;
- Perquè qui contamina paga, però qui descontamina,
¿no té uns beneficis o bonificacions?

•

Cal formació i educació per als nous models de negoci que
apareixeran.

Val la pena avançar, perquè amb la transició cap a l’economia
circular es crearan llocs de treball i es millorarà la competitivitat de
l’economia europea: gràcies a la implementació de l’economia circular,
es pot generar un estalvi de fins a 600.000 M€ per a les empreses,
degut a, per una banda, la reducció del cost en la compra de materials
i gestió dels residus i, per l’altra, a la reducció en la factura energètica.
Però aquest mateix argument val per a casa nostra: l’economia
circular ens hauria de proporcionar un important estalvi en la factura
energètica, segons dades de la pròpia Comissió Europea.
Alhora, aquesta transició cap a l’economia circular ens permet:
•

adaptar-nos a l’escassetat de matèries primeres,
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•

reduir la dependència exterior,

•

promoure la innovació,

•

protegir la natura,

•

fomentar les relacions econòmiques de proximitat
(que vol també dir major equilibri territorial).

Per altra banda, hem de ressaltar que l’economia circular:
•

diferencia la nostra marca;

•

atrau el talent;

•

fidelitza el client;

•

s’anticipa a les regulacions;

•

ens fa més resilients i ens adaptem als canvis;

•

incideix en la nostra reputació corporativa;

•

potencia el nostre lideratge;

•

ens fa accedir a un nou mercat sensible a la sostenibilitat.

I permet crear llocs de treball: l’aplicació plena de l’economia
circular permetrà crear entre 1,2 i 3 milions de llocs de treball a Europa4.
De llocs de treball de nova creació vinculats a la recerca o la innovació,
fins a llocs relacionats amb la reutilització i reparació dels productes.
Fomentant sinergies d’economia col·laborativa.
En conclusió, l’economia circular no és un invent dels “euròcrates”
de Brussel·les. El canvi climàtic no entén de fronteres i, per això,
ens cal transversalitat i acció conjunta. A més, com s’ha explicat,
l’economia circular és l’eina imprescindible per assolir la sostenibilitat
global. I és ja una realitat a racons d’aquest país i d’aquest continent.
I per altra banda, l’economia circular és una oportunitat per als
4

Economic Growth Potential of More Circular Economies” (WRAP Foundation, 2015)
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joves i per a nous models de negoci. Ens cal, però, l’emprenedoria
d’aquests joves i el suport público-privat.
Els exemples exposats en el capítol del llibre dedicat a això ens
mostren que l’economia circular no coneix de limitacions i ens fa veure
que, si per alguna raó té sentit el canvi de model econòmic, és per
poder deixar als nostres fills un planeta millor del que ens hem trobat
nosaltres. Ens cal la cooperació i la coordinació a nivell europeu, però
alhora, a nivell local, comarcal, nacional, com de compromís de les
persones.
En definitiva, tenim un problema, que és el canvi climàtic. La
destrucció del nostre planeta. Una hipoteca mediambiental per als
nostres fills.
I tenim una solució:
•

per fer front al canvi climàtic,

•

per deixar un futur millor a les properes generacions,

•

per crear llocs de treball,

•

i per assolir l’equilibri i la sostenibilitat del nostre planeta.

La solució és l’economia circular. Només així podrem canviar el món.
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3.

Passadissos circulars: la negociació
interna del Paquet d’Economia Circular
Quan un arriba al Parlament Europeu té una idea -i si no la té,
l’hauria de tenir el més aviat possible- sobre quins temes voldrà
treballar més a fons.
Quan el mes de juny vaig arribar a la reunió que el grup parlamentari
del Partit Popular Europeu va celebrar a l’Algarve (Portugal) per donar
el tret de sortida a la legislatura 2014-2019 jo portava al cap poder
participar dels treballs de la Comissió d’Indústria, Recerca i Energia i
de la d’Agricultura.
Havíem fet una campanya en la que em vaig trobar amb pagesos,
ramaders i pescadors de tot Catalunya. Els 10.600 quilòmetres que
vam fer van donar per a molt, i tant vam parlar de sardines i tonyines,
com de vaques brunes i arbres fruiters.
Per tant, una idea de per on volia treballar, la portava. Tanmateix,
conviure a l’interior d’un grup parlamentari de més de dos-cents
diputats (més que la totalitat del Parlament de Catalunya) implica que
aprens ràpidament a cedir per un costat, agafar per l’altre, detectar
on hi ha avantatges competitius per on poder anar empenyent per
dur a terme la teva feina parlamentària.
La presència de diputats a les diferents comissions parlamentàries
al Parlament Europeu es divideix en funció dels diferents grups
parlamentaris i la seva força obtinguda a les urnes. Aquesta, però,
és la distribució més senzilla, perquè pràcticament és una qüestió
matemàtica, molt vinculada a la proporcionalitat. El complicat arriba
quan toca decidir, a dins de cada casa, qui va a cada lloc. I quan,
com era el meu cas, ets un sol diputat del teu partit enmig d’un
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parell de centenars, la cosa esdevé més emocionant, per dir-ho
d’alguna manera.
Agricultura no podia ser: només hi havia lloc per a un diputat o
diputada d’Espanya. I aquí la proporció no era tan gran, però seguia
sent desfavorable: 16 5 a 1.
Per formar part de la comissió d’Indústria no hi havia problema,
perquè Unió Democràtica de Catalunya -el partit que m’havia portat
fins a l’Eurocambra- gairebé sempre havia tingut el seu diputat adscrit
a aquesta comissió. La Concepció Ferrer era una històrica d’aquesta
comissió quan jo vaig començar a treballar amb ella el 1998, i en
Salvador Sedó també va aconseguir entrar-hi. Objectiu assolit.
La segona, si no podia ser Agricultura, jo pensava que podia
intentar que fos la de Medi Ambient. Juntament amb la d’Indústria
és la comissió parlamentària més legislativa del Parlament Europeu,
la que fa més feina, i, al cap i a la fi, l’agricultura i el medi ambient van
de la mà, i pensava que podria fer bona feina també des d’aquella
comissió.
Com que és de les més grans, com deia, no vaig trobar la dificultat
que m’havia trobat a Agricultura, i vaig incorporar-me a la comissió de
Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària com a membre
titular, deixant la suplència per a la comissió d’Indústria, Recerca i
Energia (cada diputat ha de ser titular d’una comissió parlamentària
i suplent d’una altra).
Haig de confessar que ser membre d’aquesta comissió de Medi
Ambient ha estat una de les tasques més apassionants d’aquesta
legislatura. Entre d’altres motius, perquè he pogut participar
en l’elaboració i negociació del que es coneix com el Paquet
d’Economia Circular i del que portem escrites totes aquestes planes
fins arribar aquí.

5

El PP va obtenir el 2014 16 diputats en el Parlament Europeu, que també
s’incorporen, com sempre des dels anys 90, en en el grup parlamentari del Partit
Popular Europeu.
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És a dir, un paquet legislatiu que regula un ampli ventall d’activitats
que són fonamentals per avançar cap a un nou model econòmic
basat en la circularitat de l’economia i que, a més a més, és una
eina essencial per aturar el canvi climàtic: la legislació sobre residus,
abocadors, envasos, l’ecodisseny dels productes o, com diu bé un
amic, el bon disseny dels productes, perquè un disseny que no tingui
en compte l’impacte ecològic del producte, ja no serà mai més un
bon disseny. Tots aquests àmbits queden regulats amb aquest Paquet
d’Economia Circular. Heus aquí la seva importància.
El Paquet d’Economia Circular, i el mateix concepte de transició
cap a l’economia circular de l’economia europea, ja venia de l’anterior
legislatura, amb la Comissió Europea liderada pel portuguès Durao
Barroso. Tanmateix, i molt a desgrat del grup parlamentari dels Verds,
la Comissió Juncker va optar per retirar el paquet legislatiu tot just
prendre possessió el novembre de 2014. Els Verds van témer aquell
gest com una marxa enrere en la lluita de la Unió Europea contra el
canvi climàtic i a favor de l’economia circular. Va ser, de fet, tot el
contrari. Va ser frenar per prendre embranzida.
Essent membre de la comissió de Medi Ambient em va engrescar
des del primer dia aquesta important tasca parlamentària. El meu
compromís havia de traduir-se en treball seriós, rigorós i pedagògic
per poder fer avançar el canvi essencial de model econòmic, per
fer front al canvi climàtic, però també per traslladar els reptes i els
problemes de la gent, del món associatiu, del teixit productiu, en la
lluita contra el canvi climàtic.
Perquè tant és veritat que la Unió Europea ha de liderar amb la
resta d’actors globals aquesta lluita contra el canvi climàtic, perquè
cap país podrà resoldre aquest repte en solitari, com tampoc cap país
el patirà -el canvi climàtic- en solitari, com que la lluita contra el canvi
climàtic no es pot limitar a una feina legislativa de les institucions al
marge del compromís comunitari i col·lectiu de totes les persones
que habitem, i volem seguir habitant, aquest planeta.
Com li vaig sentir dir a la Nancy Pelosi durant la Cimera d’Acció
contra el Canvi Climàtic a San Francisco, la lluita contra el canvi
climàtic s’ha de fonamentar en les següents accions:
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1- Pensar globalment
2- Organitzar-se regionalment
3- Actuar localment
4- Comprometre’s personalment
Per tant, una de les feines que suposen el fil conductor de la meva
legislatura és aquesta feina de defensa de la necessitat imperiosa de
procedir a la transició cap a l’economia circular com a millor manera,
i probablement única, de garantir-nos el futur en aquesta nostra vella
i estimada Terra.
Alhora, la negociació del Paquet d’Economia Circular és un
bon exemple de com funciona la vida parlamentària a Brussel·les i
Estrasburg. I és per això, perquè crec que suposa un bon exemple,
que vull dedicar les planes que segueixen a explicar-vos una mica
els passadissos d’aquesta negociació, amb la humil intenció que,
alhora que difonc les bondats de l’economia circular, també pugui
explicar com funciona una institució com el Parlament Europeu,
sovint percebut com a llunyà pel conjunt de la gent. Perquè
el futur de milions de persones, empreses i també del medi
ambient depèn en gran part de reunions a darrera hora per trobar
consensos, de llargues reunions tècniques, de cercar acords en les
posicions inicialment allunyades dels diferents Estats membres,
de negociar centenars d’esmenes… Així és com funciona la
democràcia parlamentària i en aquestes planes espero ser capaç
de transmetre-us una breu visió del que s’ha esdevingut durant la
negociació d’un paquet de mesures legislatives tan important com
ha estat el Paquet d’Economia Circular.
Després de rebre la primera proposta de la Comissió Europea,
aquest Informe6, ha estat liderat -com a autora inicial- per la diputada
italiana del Partito Democratico, Simona Bonafè. Per començar, en
tractar-se d’un tema amb tanta incidència futura, la proposta inicial de

6
En el Parlament Europeu els dossiers legislatius s’anomenen ”Informe” i porten
el cognom del diputat que ha estat anomenat ponent del mateix. Així, el Paquet
d’Economia Circular també és conegut com l’Informe Bonafè, ja que la ponent va ser
la diputada socialista italiana Simona Bonafè.
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mesures legislatives7 per regular la transició cap a l’economia circular
va rebre més de 2.000 esmenes per part dels diferents diputats. Tot
un repte per endavant per consensuar un document que es pogués
aprovar amb un ampli suport en sessió plenària a Estrasburg.
Gestionar 2.000 esmenes no és gens senzill. Per això el
coordinador del nostre grup -el que a Catalunya i a Espanya diríem
el nostre portaveu- a la Comissió de Medi Ambient, l’alemany Peter
Liese, va decidir organitzar abans que res unes sessions tècniques
entre els equips dels diputats implicats en l’economia circular i el
grup d’assessors de medi ambient del grup parlamentari per tal de
poder anar desbrossant el camí.
A mig camí entre el significatiu i el curiós, és de destacar que a les
primeres sessions tècniques, inicialment només hi havia representants
de la delegació alemanya, la delegació francesa i nosaltres, com a
membres de la delegació de demòcrata-cristians catalans. I foren
unes reunions importants, fonamentals, per establir quines serien
les prioritats del grup parlamentari a la vista de la visió de cada
delegació. Per part nostra, vam deixar ben clar des del principi
que estàvem clarament en la línia de l’ambició en la transició cap
a l’economia circular i que la nostra principal línia vermella era que
aquella transició de l’actual model econòmic lineal cap a l’economia
circular no podia deixar de banda les petites i mitjanes empreses ni
les organitzacions socials, especialment aquelles que es dediquen a
la reinserció social a través del treball: s’havia de tenir en compte
la particularitat d’aquestes entitats per tal que puguessin continuar
treballant amb el reciclatge i reutilització de productes i evitar que
els grans grups empresarials acaparessin el monopoli d’aquestes
activitats, perjudicant així aquest important sector social.
De fet, la nostra insistència des del primer dia -quan estàvem sols
amb alemanys i francesos- en aquesta qüestió va donar resultats,
7
Les sis directives europees que finalment s’han reformat són: 1) Directiva
2008/98/CE sobre els residus; 2) Directiva 94/62/CE, relativa als envasos i residus dels
envasos; 3) Directiva 2000/53/CE, relativa als vehicles al final de la seva vida útil; 4)
Directiva 2006/66/CE, relativa a piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors;
5) Directiva 2012/19/UE, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics; i 6) Directiva
1999/31/CE, relativa a l’abocament de residus.
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quan més endavant, en les preparacions per a les negociacions
amb el Consell de Ministres de la Unió Europea (l’altra institució
co-legisladora), des del Parlament Europeu es va fer notar que no
es podia renunciar a l’economia social. El nostre ponent principal
en el PPE, Karl-Heinz Florenz, ho tenia claríssim des del primer
dia. I així, de fet, membres d’altres famílies polítiques van acabar
per agrair-nos la nostra posició perquè finalment vam aconseguir
que quedés incorporada plenament al text consolidat del Paquet
d’Economia Circular l’excepcionalitat de l’economia social.
Les reunions tècniques estaven conformades per membres de les
diferents delegacions nacionals, que hi estaven convidades des del
primer dia, tot i que no totes van comparèixer al principi. Totes les
reunions seguien el mateix patró: després d’una reunió de ponents
a l’ombra8, on tots els grups parlamentaris hi eren representats, es
convocava la sessió tècnica del PPE per al següent dijous a la tarda o
divendres al matí o vespre, per tal de comentar els avenços que s’anaven
produint i les esmenes de compromís que s’anaven dissenyant, en
cada una de les directives que formaven part del paquet.
La major part de les reunions les duien a terme els nostres
assistents. Per això les reunions es podien fer en dijous tarda o
divendres, que són els dies en què els diputats solem estar a la
nostra circumscripció explicant, per exemple, de què va això de la
transició cap a l’economia circular. En el meu cas, el meu assistent
en aquest paquet ha estat en Frederic López, que ha fet en aquest
dossier una feinada d’incalculable valor.
Tornant al patró de les reunions, com que en cada una de les
esmenes de compromís o de transacció hi havia esmenes de diferents
diputats, aquestes s’anaven comentant una a una, i s’anaven veient els
interessos de cadascuna de les delegacions, que tot i formar part de
la mateixa família política -el Partit Popular Europeu, en aquest casprocedien de realitats i tradicions diferents, i de pensaments també
8

En l’argot del Parlament Europeu el ponent a l’ombra és el portaveu de qualsevol
grup parlamentari que no lidera la ponència d’un treball parlamentari. Així, per a cada
procés legislatiu, hi ha un ponent, i diversos ponents a l’ombra, corresponents als
diferents grups parlamentaris presents en aquella comissió parlamentària.
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diferents. I totes aquestes realitats, tradicions, pensaments i interessos
els havíem de tractar de conciliar per conformar un «corpus europeu»
en el que tots poguéssim sentir-nos còmodes. En cada una d’aquestes
esmenes de compromís expressàvem també cada una de les visions
de les diferents delegacions, hi hagués una esmena nostra o no, per
així anar definint una posició comú dins del propi grup parlamentari.
És significatiu, també, el llenguatge no verbal i la posada en
escena, que, tot sovint, mostra actituds que després podem trobar
en l’escenari de la construcció europea: malgrat que a les reunions
tècniques ningú no tenia un seient assignat, Alemanya, la responsable
de l’informe a l’interior del PPE, seia presidint una capçalera de la
taula. França, al seu torn, co-presidia l’altra capçalera, de front amb
Alemanya. I la resta de delegacions ens escampàvem al voltant de la
taula. Polònia i Romania, sempre més a prop dels alemanys. Espanya
i Itàlia, més a prop del costat francès. La resta de delegacions,
entremig. Coses que passen a Brussel·les. I potser, qui sap, és una
bona imatge del context polític actual de la Unió Europea. I també de
la seva història, probablement.
Es tractava de reunions reduïdes, mai més de quinze persones,
però els documents, de només sis planes, podien trigar més de
dues hores en ser discutits i -malgrat tot- no arribar a un acord o
posposar-ho amb un «ho haig de consultar amb el meu diputat,
amb la meva delegació, us truco el més aviat possible». Una lluita
aferrissada on es discutien gairebé les posicions de les comes per
si, donat el cas, podien donar un altre sentit al contingut que hom
inicialment havia proposat a través de l’esmena inicial.
Com anècdota al marge, val a dir que durant aquelles reunions,
més o menys formals, membres de moltes delegacions presents a
l’interior del Partit Popular Europeu ben sovint ens demanaven sobre
la situació de Catalunya, amb un to a mig camí entre la incredulitat,
l’escepticisme i la curiositat: «He vist que el president de Catalunya
ha anunciat que fareu un referèndum… El fareu?».
Al marge del conjunt de reunions periòdiques que, com he dit,
tot sovint es duien a terme a nivell tècnic, amb els nostres assistents
i els assessors del grup parlamentari, els diputats ens anàvem reunint
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com a mínim un cop al mes, aprofitant la sessió plenària d’Estrasburg,
per anar avançant en la recerca del consens sobre les 2.000 esmenes
presentades.
Liderava totes aquestes reunions un vell agricultor alemany, que
també ja fa molts, molts anys que forma part del Parlament Europeu:
Karl-Heinz Florenz. Van ser unes reunions ben profitoses, en les
que, per exemple, França va poder mostrar la seva preocupació
per l’excés de càrrega que podrien suportar els petits municipis per
causa de la definició de residu municipal. O els diputats italians, que
defensaven la necessitat d’incloure algunes premisses pel que fa al
malbaratament alimentari, així com el principi de cascada 9, per a la
utilització dels residus orgànics com a fonts d’energia i/o la creació de
biocombustibles de segona generació.
Finalment, el dia de la votació a la comissió de Medi Ambient, el
14 de març de 2017, la majoria de grups van estar a favor de l’informe,
liderat per la ja citada diputada italiana Simona Bonafè. L’acord havia
estat possible, i sobretot el gran consens, gràcies al bon treball per part
dels dos grups majoritaris al Parlament Europeu, que havíem establert
aquestes reunions prèvies tècniques per tal de llimar les diferències
que poguéssim anar tenint i poder arribar a un ampli acord.
Recordo que després de la votació en Karl-Heinz Florenz va sortir
esperitat de la sala de reunions, per tornar tot seguit amb un gran
ram de flors per a la Simona Bonafè. Un gran home. I una gran dona.
Dos grans europeistes.
Havíem aprovat el paquet legislatiu -l’informe, en argot
parlamentari- en primera lectura. Això volia dir, bàsicament, que tot
just acabàvem de començar. Ara calia iniciar les negociacions amb les
altres institucions europees que havien de participar de la co-decisió: el
Consell de Ministres de la UE (els governs de tots els Estats membres),
9

El principi de cascada es el reaprofitament preferencial dels recursos en funció
de la classificació. Per exemple, d’un tronc es talla la fusta per fer un moble; la fusta
que en sobra, aprofitar-la per fer mobles més petits; la fusta que en queda d’aquests
mobles més petits, aprofitar-la per fer escuradents; i del que en sobra, triturar-ho
per fer palets. I quan ja no es pot reaprofitar més, utilitzar la fusta per cremar i crear
energia. Així tota la fusta del tronc talat s’aprofita.
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en la seva qualitat de co-legislador, i la Comissió Europea, que no
decideix, però que és la responsable de la iniciativa legislativa, la que
ha elaborat tots els estudis que acompanyen al paquet legislatiu i a la
que, sovint, se li demana opinió sobre la coherència tècnica i jurídica
de les diferents versions dels textos de treball.
Arribar a un acord no va ser fàcil: es van necessitar moltes reunions
de negociació entre el Parlament, el Consell de Ministres i la Comissió
Europea. És el que a Brussel·les es coneix com els «trílogs».
Un dels obstacles més difícils a superar per poder arribar a acords
fou que molts Estats tenien salvaguardes tant pel que fa a l’augment
dels objectius més ambiciosos marcats inicialment per la Comissió
Europea -percentatge a aconseguir de reciclatge, percentatge a
reduir de residus en abocadors, per exemple-, com també per la
disparitat de les situacions que es vivien arreu d’Europa.
Durant aquestes reunions, que en la seva gran majoria es duen a
terme a l’edifici del Consell de Ministres, a la plaça Robert Schuman
de Brussel·les, davant per davant de la seu de la Comissió Europea,
es van incloure les salvaguardes i les possibilitats d’exempció per als
Estats que més lluny estaven d’assolir els objectius, amb el compromís
d’adoptar plans controlats a nivell europeu que els encaminessin cap
al mateix full de ruta que ens havíem marcat per al conjunt dels 28,
així com una petita rebaixa de l’ambició inicial que havíem aconseguit
al Parlament Europeu.
Després d’una negociació maratoniana entre el Consell de
Ministres, la Comissió i el Parlament Europeu, que havia començat
a les 9 del matí del 17 de desembre i que va quedar bloquejada a
les 8 del vespre, a les 4:41 del matí del 18 de desembre de 2017
ens arribava un whatsapp de fonts presents a una darrera reunió del
“trílog” amb l’esperat missatge: «Agreement».
Finalment, el 18 d’abril de 2018 es votava en sessió plenària
del Parlament Europeu a Estrasburg el paquet de mesures sobre
l’Economia Circular, també anomenat Waste Package. De mitjana, el
87% dels diputats hi van votar a favor: un pas fonamental en la lluita
contra el canvi climàtic.
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4.

Vuit exemples per canviar el món

Una de les tasques més apassionants que he pogut desenvolupar
com a eurodiputat ha estat el fet de poder recórrer el territori i
poder visitar desenes de persones i exemples de les iniciatives
extraordinàries que s’estan duent a terme en l’àmbit de l’economia
circular. Des d’una petita escola a una empresa multinacional, poder
veure de primera mà els reptes als que s’enfronten i la innovació i la
creativitat amb les que ho resolen i creen.
Conèixer aquest teixit emprenedor és el que dona sentit al que
estem fent des de les oficines de Brussel·les i Estrasburg i a totes
les normatives que elaborem. Sovint, la nostra feina ens pot semblar
freda, burocràtica i distant. I per aquest motiu és tota una alenada
d’energia i motivació veure la gent, els casos concrets, els èxits,
les seves idees, les seves dificultats... Durant aquests anys, gairebé
cada setmana he tingut l’oportunitat de, a través de visites arreu del
territori, intercanviar problemàtiques, necessitats... I en molts casos
m’he meravellat dels casos que hi ha arreu.
En aquest recull he volgut donar a conèixer una mostra d’aquestes
iniciatives. Hi ha exemples locals, de Catalunya, de tot l’Estat, del
sector públic, de l’àmbit privat, etc. Haguessin pogut ésser uns altres:
aquests casos no són ni millors ni pitjors. Són un petit recull de moltes
de les excel·lents iniciatives que s’estan duent a terme. Són exemples
inspiradors.
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BASF
Entrevista a Xavier Ribera, Cap de comunicació, relacions
governamentals i sostenibilitat
Explicació del projecte
Les càpsules desenvolupades amb el polímer compostable
ecovio® de BASF i comercialitzades per Cafès Novell són una solució
pionera que dona resposta a un repte global com és el del reciclatge
de les càpsules de cafè monodosi. Quan la marca Cafès Novell va
decidir entrar al món d’aquestes càpsules, tenia al davant el repte de
com mantenir el seu compromís amb la responsabilitat corporativa
en un mercat que, a dia d’avui, genera bilions de càpsules arreu
del planeta, que majoritàriament acaben als abocadors, amb tot
l’impacte que això representa. L’emprenedoria del projecte feu que a
dia d’avui Novell utilitzi les càpsules fetes amb ecovio® de BASF, un
plàstic compostable que permet al consumidor dipositar la càpsula
usada al residu orgànic, d’on anirà a una planta de compostatge
i, en unes setmanes, s’haurà convertit, precisament, en compost
orgànic, generant zero residus, en el que és una estratègia clarament
alineada amb els principis de sostenibilitat que ambdues marques
comparteixen.
Com va sorgir el projecte? Qui el va impulsar?
Fou en una trobada empresarial al Priorat on coincidiren, ara
fa tres anys, persones de les dues companyies, Novell i BASF. Els
representants de la marca cafetera parlaren en una jornada de
networking dels reptes de la seva indústria, posant l’accent sobre el
repte de sostenibilitat que representava entrar en l’esmentat món de
la càpsula monodosi. Aleshores, la representant de BASF els explicà
l’existència d’un plàstic compostable que la companyia alemanya
havia desenvolupat i que podria ser la solució al repte. I així fou com
començaren els contactes; ambdues empreses van investigar i, un
any després, llançaven les primeres càpsules a Espanya fetes amb
plàstics compostables, evitant la generació d’un residu molt difícil de
gestionar i de reciclar.
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Quin finançament públic heu rebut? També n’heu rebut de privat?
Aquest projecte ha estat finançat amb recursos propis d’ambdues
empreses.
Què us ha motivat a fer un projecte sostenible? Quines
necessitats es volien cobrir?
La sostenibilitat és un element central en tota l’estratègia de BASF, que
des de fa 5 anys va incorporar-la a la seva missió: “We create chemistry
for a sustainable future”, acompanya sempre la marca nascuda fa més
de 150 anys a Ludwigshafen. BASF treballa aquesta estratègia basada
en una sostenibilitat transversal: aspectes ambiental, econòmic i social.
No només des d’una producció sostenible, sinó també amb productes
que aportin solucions per millorar la sostenibilitat dels seus clients i, com
a conseqüència, la de la societat en la que vivim. Es dona resposta al
tema de la càpsula, amb una solució molt pràctica per al consumidor,
resolent el gran inconvenient com a residu i del seu reciclatge.
En què us ha beneficiat? Com ho valoren els consumidors?
Tot i que el mercat d’aquestes càpsules és encara minoritari, la
reacció dels consumidors i del client (Cafès Novell) ha estat molt
positiva. BASF ha aconseguit crear un producte que dona resposta
a una tendència creixent, solucionant a la vegada el problema de
la generació de residus amb les càpsules de cafè. És un cas d’èxit
que combina innovació i sostenibilitat, dos pilars en l’estratègia de la
companyia química alemanya. És una satisfacció continuar aportant
solucions als reptes canviants a què s’enfronta la societat.
Com creieu que, des d’Europa o altres institucions, es pot
potenciar la transició cap a una economia circular en les empreses
o impulsar projectes sostenibles?
BASF treballa conjuntament amb les institucions per crear química
que ajudi a la societat a superar els reptes que se li presenten en les
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properes dècades (alimentació, higiene, mobilitat...). El concepte de
co-creació és clau per entendre com el sector públic i el privat han de
col·laborar per fer junts aquest camí.
L’economia circular exigeix visualitzar la cadena de valor de manera
“circular” i no “lineal”. Hem de començar a dissenyar/planificar per
“tancar cercles” en tot allò que fem, com a unitat bàsica de l’economia
circular. El cas de la matèria orgànica és un bon exemple. Una bona
gestió de la mateixa permet tancar el seu cercle. L’ecovio® pot ajudar
molt en aquesta tasca. L’Administració és l’únic actor que pot visualitzar
tota la cadena de valor. Té la possibilitat d’incentivar l’ús de productes
més eficients i que permetin estalviar costos molt més elevats al final de
la cadena. El concepte seria: invertir a l’inici per estalviar molt al final.

RE-WINE
Juan Fran Sangüesa, coordinador del projecte RE-WINE
Explicació del projecte
RE-WINE és un projecte per promoure la reutilització d’ampolles
en el sector del vi per tal de reduir la generació de residus, els gasos
amb efecte hivernacle i estalviar costos als cellers.
Catalunya consumeix més de 9 milions de begudes envasades al
dia, de les quals el 6% són ampolles de vi. En el sector vitivinícola,
aquests envasos constitueixen un dels elements que més
contribueixen a alliberar diòxid de carboni a l’atmosfera. Per aquest
motiu, i per tal de reduir aquesta petjada de carboni, el projecte
s’ha enfocat en l’estudi de la viabilitat d’un sistema innovador de
reutilització d’ampolles de vi. Involucra consumidors, cellers, bars,
restaurants, empreses distribuïdores i botigues per fer una prova
pilot de la reutilització d’ampolles i avaluar la seva viabilitat.
El projecte té en compte tot el procés de l’ampolla des del
seu embotellat, etiquetatge, distribució al mercat, recol·lecció i
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rentat de les ampolles buides a través de les mateixes bodegues,
deixalleries, restaurants i botigues involucrats per tal de demostrar
la seva viabilitat i avantatges ambientals, socials i econòmics.
Es preveu recuperar unes 100.000 ampolles fins el mes de juny
del 2019. D’aquesta manera, s’evitaran aproximadament 45 tones de
residus d’envasos de vidre.
Com va sorgir el projecte? Qui el va impulsar?
El projecte va néixer de la voluntat de reduir la generació de residus
del sector vitivinícola de Catalunya. Per això es van unir diferents actors
per tal d’identificar les oportunitats i barreres de la reutilització d’ampolles
de vi, a través de dades experimentals que els permetessin assegurar
la seva viabilitat tècnica, ambiental, social i econòmica i avaluar si podia
ser una solució rendible per a les empreses i el medi ambient.
RE-WINE està coordinat pel Parc de Recerca de la UAB i compta
amb la participació de la “spin-off” de la UAB Inèdit, l’Agència de
Residus de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Prevenció de
Residus i el Consum Responsable (Rezero) i diversos cellers catalans,
com la Cooperativa Falset Marçà.
Quin finançament públic heu rebut? També n’heu rebut de privat?
El projecte té un pressupost total de 991.309 €, del qual el 60%
l’aporta el programa LIFE de la Unió Europea. La resta de finançament
l’aporten les entitats que impulsen el projecte.
Què us ha motivat a fer un projecte sostenible? Quines
necessitats volíeu cobrir?
Actualment els envasos de vi no es reutilitzen en cap dels seus
canals de distribució, ni tant sols en hotels, restaurants i càterings,
com sí ocorre en altres sub-activitats del sector de les begudes, on
alguns envasos de refrescos o cerveses són reutilitzats.
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La reutilització és un element imprescindible per fer un ús racional
dels recursos naturals. Però, tot i ser una prioritat en la jerarquia
europea de residus, es troba en clar retrocés a Catalunya. Així, segons
dades d’ADISCAT, els envasos retornables només representen un 19%
del total d’envasos del mercat i resta limitat al sector de l’hostaleria.
Per això, amb aquest projecte les empreses i institucions
involucrades volem potenciar la reutilització en un sector clau de
Catalunya, com és la indústria vitivinícola. Gràcies a la reutilització
d’ampolles creiem que podem contribuir a crear un sistema de
producció més sostenible i canviar els hàbits de consum cercant una
reducció de residus i una millor gestió d’aquests per avançar cap a
una economia circular.
A més, cal recordar que la indústria del vi és una de les més afectades
pel canvi climàtic, ja que la vinya i la qualitat del vi depenen en gran
mesura de les condicions atmosfèriques. Per això cal implementar
noves tècniques i estratègies per reduir la petjada de carboni.
En què us ha beneficiat? Com ho valoren els usuaris?
Actualment s’està duent a terme la prova pilot, que preveiem acabar
a finals de juny del 2019. De moment, la resposta que estem tenint
dels diferents agents (cellers, deixalleries, empreses distribuïdores,
comerços, restaurants, hotels i organitzacions de consumidors) està
sent molt positiva. A través de diferents enquestes que hem fet en el
marc del projecte RE-WINE, tots els agents preguntats coincideixen
que la reutilització d’ampolles de vi ofereix avantatges ambientals,
socials i econòmics.
L’enquesta constata que l’ús d’ampolles reutilitzables de vi i cava
és molt poc freqüent a Catalunya. El 13% dels cellers enquestats
les utilitzen i el 29% de les deixalleries les recullen. No obstant,
tots els agents consultats creuen majoritàriament que estarien en
disposició d’envasar, vendre, servir o recollir ampolles reutilitzables
a mig termini. El 66% dels cellers opinen que podrien envasar vi en
ampolles reutilitzables, tanmateix només un 18% dels cellers estarien
en disposició de fer-ho a curt termini.
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Pel que fa als avantatges de la reutilització, tant els cellers, les
deixalleries, les empreses distribuïdores, el sector Horeca com els
consumidors coincideixen que la reutilització d’ampolles de vi ofereix
avantatges ambientals, socials i econòmics. A més, consideren
que distribuir el vi en ampolles reutilitzables seria una mesura de
promoció, tant en termes de responsabilitat social corporativa com
per ampliació de clientela i estalvis econòmics.
En canvi, els aspectes logístics es perceben com la principal barrera
per a la implantació d’un sistema de reutilització d’ampolles. Segons
els cellers, les deixalleries i els restaurants, el major inconvenient seria
l’emmagatzematge i la classificació de les ampolles, així com també
apunten a la diversitat d’ampolles de vi com a dificultat per a la seva
reutilització.
Les associacions de consumidors entrevistades indiquen que no
es coneix prou la reutilització, i bona part de la població sovint ho
confon amb el reciclatge. Però més de la meitat dels enquestats
creuen que les ampolles de vi serien ben rebudes per part de la
població.
Els consumidors consideren l’aplicació d’incentius com una mesura
per afavorir el retorn d’ampolles de vi. Concretament, valoren que els
descomptes en retornar les ampolles seria la millor opció.
Unànimement es valora de forma positiva que les administracions
públiques promoguin l’ús d’ampolles de vi reutilitzables.
Com creieu que, des d’Europa o altres institucions, es pot
potenciar la transició cap a una economia circular en les empreses
o impulsar projectes sostenibles?
Conscients que el canvi cap a aquest nou model econòmic
requereix d’una inversió inicial, les empreses i institucions que
promovem el projecte RE-WINE creiem que és clau que des
d’Europa es doni suport econòmic a projectes que fomentin
l’economia circular i s’impulsin accions i polítiques transformadores
de prevenció de residus.
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CONAMA
Entrevista a Eduardo Perero, Àrea Tècnica de CONAMA
Explicació del congrés i objectius
CONAMA és un hub de sostenibilitat a Espanya i té com a missió,
en línia amb els ODS (Objectiu de Desenvolupament Sostenible)
impulsats per les Nacions Unides, contribuir a crear aliances sòlides
entre els governs, el sector privat i la societat civil per aconseguir
un desenvolupament sostenible. És un punt de trobada neutral,
independent i transversal per a la generació de coneixement i de
solucions per a la sostenibilitat i funciona com un node de connexió
per al sector ambiental a Espanya i Iberoamèrica. CONAMA genera
espais multisectorials d’integració de persones i institucions que
treballen per la sostenibilitat per reforçar la seva acció, construir
connexions, anticipar temes, influir en l’agenda política i enfortir la
transició cap a un model de societat més sostenible.
Des de 1992, CONAMA organitza biennalment el Congrés Nacional
del Medi Ambient que, amb les seves tretze edicions celebrades, és
el principal esdeveniment ambiental a Espanya amb més de 7.000
participants el 2016 i una xarxa de 493 institucions col·laboradores.
A partir de l’edició de 2014, el Congrés Nacional de Medi
Ambient s’ha orientat a complir amb els objectius derivats del Setè
Programa d’Acció en matèria de Medi Ambient fins al 2020, amb
el títol Viure bé, respectant els límits del nostre planeta, aprovat
el 2013. Aquest Programa de la UE es desenvolupa a través del
full de ruta sobre la gestió eficient dels recursos, l’Estratègia sobre
biodiversitat per al 2020 i el Full de ruta cap a una economia hipocarbònica competitiva el 2050.
Com va sorgir el projecte? Qui el va impulsar?
CONAMA és una fundació espanyola, independent i sense
ànim de lucre, que promou l’intercanvi de coneixement a favor del
desenvolupament sostenible. Va ser creada pel Col·legi Oficial de
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Físics, amb el suport del Ministeri de Medi Ambient, per encarregar-se
de l’organització del Congrés Nacional del Medi Ambient, trobada
bianual que es celebra des de 1992.
A dia d’avui, CONAMA també s’encarrega d’organitzar diferents
tipus d’esdeveniments ambientals i de coordinar equips d’experts per
a la realització d’informes sobre diferents àrees de la sostenibilitat,
com canvi global, energia, ciutats, rehabilitació...
Quin finançament públic heu rebut? ¿Heu rebut també
finançament privat?
CONAMA es finança gràcies als patrocinis i les inscripcions
dels esdeveniments que organitza. Aquest model obliga a buscar
finançament per a cada nou projecte o congrés, però té l’avantatge
de garantir la independència de la fundació, car CONAMA no
estableix vincles estables amb les institucions patrocinadores.
Atès que aquesta és una organització sense ànim de lucre, tots els
ingressos són destinats a la consecució dels seus objectius a favor del
desenvolupament sostenible.
Què us ha motivat a fer un congrés sobre temàtica sostenible?
Quines necessitats volíeu cobrir?
La filosofia de CONAMA és crear punts de trobada on escoltar
tothom i promoure la col·laboració entre els diferents interlocutors
del sector ambiental (professionals, acadèmics, empreses,
ecologistes...) per tal d’establir xarxes que ens permetin avançar en
un desenvolupament sostenible.
Com creieu que, des d’Europa o altres institucions, es pot
potenciar la transició cap a una economia circular en les empreses
o impulsar projectes sostenibles?
Cal treballar necessàriament en diversos fronts i de forma
paral·lela. Per això, cal fomentar la necessitat d’introduir l’enfocament
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de l’economia circular en els diferents sectors econòmics, així com
la co-responsabilitat entre els actors d’una mateixa cadena de
valor, assenyalar les interdependències, identificant i solucionant
les barreres administratives, legislatives, institucionals, etc. que
impedeixen l’aplicació dels principis de l’economia circular. En
aquest sentit, cal potenciar les palanques que permetin desenvolupar
l’economia circular (fiscalitat, compra sostenible, reporti d’informació
no financera, polítiques d’innovació, la sensibilització, etc.), fomentar
l’emprenedoria, la inversió sostenible i la innovació. Així com també
cal potenciar la col·laboració entre actors i cadenes de valor, com la
simbiosi industrial.
¿Com transmet CONAMA o com es podria transmetre (a
empreses, institucions o ciutadans) la urgència per fer aquesta
transició cap a l’economia circular?
És clau treballar les principals cadenes de valor del teixit econòmic,
de manera que els diferents actors d’una mateixa cadena de valor
entenguin el seu paper dins l’economia circular i la co-responsabilitat.
En l’actualitat, només les grans empreses i multinacionals que
conceben tota la cadena de valor han entès la importància i la
urgència d’aplicar estratègies i canviar la gestió cap a l’enfocament
de l’economia circular. No obstant això, la major part d’empreses,
agents i organitzacions estan immerses o formen part de la cadena de
valor amb una visió restringida, sense una mirada global que permeti
identificar les relacions d’interdependència que posseeixen amb
la resta. D’aquesta manera resulta difícil entendre els beneficis i la
urgència d’aplicar un enfocament de circularitat en les seves accions.
És per això que treballar aquest aspecte amb les cadenes de valor
és l’única forma de fer entendre que han de treballar conjuntament,
amb co-responsabilitat i creant sinergies.
Des de CONAMA s’han creat diversos comitès multi-agents, en
els quals estan representats tots els actors de la cadena de valor,
les diferents administracions, empreses i agents socials, a més de
la universitat, centres de recerca i tecnològics. Això ens ha portat a
treballar cadenes de valor tan importants com el sector agroalimentari,
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la construcció, l’aigua i l’hostaleria, entre d’altres. Per exemple, dins
el sector agroalimentari, la indústria comença a treballar amb els
agricultors i ramaders perquè els seus modes de producció primària
siguin més sostenibles, donant-los suport, prioritzant a aquells que
apliquen aquests criteris, etc. Això genera canvis qualitatius, no
impulsats per cap legislació, sinó de forma voluntària per la motivació
i confiança que es genera entre els actors d’una mateixa cadena de
valor, que treballen per objectius comuns.

CENTRAL DE BIOMASSA
Entrevista a Marc Prat, alcalde de Ribes de Freser
Explicació del projecte
L’Ajuntament de Ribes de Freser és titular de molta zona
boscosa i tenia una necessitat d’afavorir, com a govern municipal, la
implementació d’energies renovables i de preservar el seu territori.
Per aquest motiu, es va iniciar aquesta xarxa de distribució
d’energia per biomassa. Van poder executar aquest projecte perquè
era viable ecològicament i van obtenir l’aval de l’Institut Català de
l’Energia que els va donar accés a fons europeus.
Fins al moment, Ribes de Freser escalfava els equipaments
municipals i els hotels amb gasoil. L’Ajuntament va apostar per la
biomassa perquè era un sistema de generació d’energia tèrmica
que era viable econòmicament, perquè es podia implementar i
suposava un estalvi.
La xarxa de calor de biomassa de Ribes de Freser va començar
al 2012 per abastir les necessitats energètiques dels edificis públics
que s’escalfen amb aquest sistema, com són el CAP (Centre
d’Atenció Primària), els dos centres educatius, la Casa de Cultura,
la residència de gent gran, l’Ajuntament i el pavelló municipal. Al
2014, es va ampliar la connexió d’aquesta xarxa a quatre dels sis
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hotels que té el municipi. Aquest sistema cobreix completament la
demanda energètica i redueix la seva factura energètica en un 10%.
Com va sorgir el projecte? Qui el va impulsar?
Provinc d’una empresa familiar que s’havia dedicat al món de
l’explotació forestal i, al seu torn, el tinent d’alcalde provenia del món
de l’energia. Per tant, coneixíem l’àmbit i vèiem com, en altres indrets,
s’apostava per la biomassa i tenien aquest tipus d’instal·lacions. Per
això, vam interessar-nos per implantar-ho al nostre municipi, perquè és
una bona alternativa energètica per a Ribes de Freser.
Quin finançament públic heu rebut? També n’heu rebut de privat?
Era un projecte viable econòmicament perquè comptava amb la
col·laboració públic-privada. El cost de calefactar els edificis era de
100.000 € anuals. Si el cost per generar biomassa reduïa aquesta factura
entre un 40 i 50%, la part que s’estalviava l’Ajuntament es podia destinar
a pagar la inversió per a la xarxa de distribució d’energia. La inversió
total va ser d’un milió d’euros i la xarxa de calor s’ha finançat a través de
Dalkia, que n’ha assumit 700.000 € mentre que els 300.000 € restants
van provenir de fons europeus a través de l’Institut Català de l’Energia. A
partir de l’any 2022, l’Ajuntament ja disposarà d’aquestes instal·lacions
i podrà tornar a cedir la gestió de la instal·lació a una empresa privada
a través de l’adjudicació via contracte, o bé podrà gestionar-se a nivell
municipal, però la xarxa de distribució ja estarà amortitzada.
En què us ha beneficiat? Com ho valoren els ciutadans?
Al principi, hi havia un cert escepticisme perquè es pensava que era
una cosa irrealitzable. Es deien certs tòpics previs com que hi hauria
una gran contaminació de fum que perjudicaria l’aire. Ho vam poder
rebatre i ara farà set anys de la primera instal·lació i es pot dir que la
valoració és satisfactòria. És un orgull per al municipi. Perquè és un
municipi pioner en aquesta xarxa de distribució i la gent ho explica i ho
reconeix com un projecte d’orgull per al poble.
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Com creieu que, des d’Europa o altres institucions, es pot
potenciar la transició cap a una economia circular en les empreses
o impulsar projectes sostenibles?
Primer, cal tenir en compte la vessant econòmica. La implementació
d’aquestes realitats és inviable si no és amb suport. Però també cal
recalcar que, per poder ser justos amb el ciutadà, cal que el suport
sigui només per a la implementació, perquè aquests projectes han de
ser viables sense el suport de les administracions públiques.
Aquelles coses que no són rendibles econòmicament no s’haurien
de subvencionar. No hauríem de subvencionar projectes que siguin
inviables sense el suport de l’administració pública. Se n’hauria de
subvencionar només la implementació.
Per altra banda, cal més assessorament a nivell tècnic, no teòric. No
calen grans prediccions, sinó ser realistes per proposar les iniciatives.
Aquest assessorament tècnic és tan important com la pròpia subvenció,
perquè cal analitzar els casos i que es puguin donar alternatives.
Què poden fer els ajuntaments, com a institució més propera
als ciutadans, per potenciar l’economia circular en les empreses i
una correcta gestió dels residus per part d’empreses i ciutadans?
El ciutadà fa el canvi cap a l’economia circular per una qüestió
econòmica. En el moment que aquestes alternatives comencen a ser
un estalvi, comencen a ser conscients de la seva importància.
Cal més inversió i desenvolupament en aquest àmbit, perquè els
costos d’implementació d’aquestes alternatives i els costos de gestió
puguin ser més econòmics. Cal seguir investigant i aprofundint en
aquestes tecnologies.
Considero que és determinant com gestionem els residus. Des de
les administracions públiques, cal fer pedagogia. El futur dels residus
és la reducció dels mateixos i la utilització dels productes que són
100% reciclables. Malgrat totes les campanyes que es fan per als
ciutadans, encara estem lluny dels objectius i calen més recursos per
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a la conscienciació ciutadana. Només un 10 – 15 % dels envasos de
plàstic són reciclables o reaprofitables.
Cal ser creatius i desenvolupar més recursos per tenir alternatives.

DIARI DIGITAL ECO-CIRCULAR.COM
Entrevista al diari digital Eco-Circular.com
Explicació del projecte diari digital
Eco-Circular.com té com a ADN la difusió de las bones pràctiques de
multitud d’empreses que aposten per un nou model econòmic basat en
els conceptes de l’economia circular, un model que superi l’economia
lineal (produir, consumir i llençar), amb el respecte al medi ambient,
que promou que els productes es pensin i dissenyin amb materials que
allarguin la seva usabilitat, que siguin fàcils de reparar i que, al final de
la seva vida útil, puguin tornar a formar part de la cadena de producció.
Eco-Circular.com es crea com a punt de trobada per a empreses i
institucions. Difonem aquelles accions que afavoreixen la creació d’un
entorn propici per al desenvolupament de l’economia circular. Som
una plataforma digital que treballa com altaveu de la societat civil,
col·laborant en la defensa del medi ambient. Estem compromesos
amb els conceptes que conformen l’economia circular i treballem
amb col·laboradors líders en la gestió d’empreses, institucions
i organitzacions socials. Volem ser un referent del sector de les
plataformes de notícies on-line, publicant projectes innovadors,
articles i entrevistes de líders d’opinió de la nova economia.
Com va sorgir el projecte? Qui el va impulsar?
El projecte va sorgir després d’assistir a multituds de jornades,
conferències i actes sobre l’economia circular. Els ponents i les entitats
organitzadores del actes explicaven els conceptes de l’economia
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circular de forma molt genèrica: gairebé sempre parlaven de l’economia
circular com a continuació del reciclatge dels residus. Es parlava molt
de residus però poc d’eco-disseny, poc d’energies i de la reutilització
i l’ús eficient de l’aigua. Però, sobretot, sempre es posaven exemples
d’accions i projectes de fora, com Escòcia, Holanda, Dinamarca,
Suècia, etcètera. Semblava que, a Catalunya i a Espanya, no s’estigués
fent res, i això no era veritat. Moltíssimes empreses ja treballaven en
conceptes d’economia circular, moltes vegades sense ser conscients, i
també hi havia molts ajuntaments parlant de compra verda i de moltes
organitzacions preocupades pel medi ambient.
El projecte d’Eco-Circular.com volia contribuir-hi des de la difusió
de totes aquestes iniciatives que hi havia al territori català i espanyol
per posar-les en valor i esperonar noves iniciatives.
Quin finançament públic heu rebut? També n’heu rebut de privat?
En els dos anys de vida d’Eco-Circular.com, no hem rebut cap
ajut ni subvenció de cap administració. També val a dir que, en cap
moment, l’hem demanat.
Els recursos invertits han estat, sobretot, moltes hores de treball
de l’equip impulsor.
Ara, després de dos anys de treball intens, podem dir que EcoCircular.com presta un servei a empreses i institucions gràcies al qual
pot tenir ingressos econòmics provinents de publicitat i difusió.
Necessitem finançament, però per ser més útils. Volem ser el
portal digital referent de l’economia circular a la Península Ibèrica i
els països de Llatinoamèrica.
Què us ha motivat a fer un diari digital sobre economia
circular? Quines necessitats volíeu cobrir?
L’economia circular és la proposta més seriosa que Europa ha fet
a favor del medi ambient, a favor del planeta. Per primera vegada,
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institucions, societat civil, empreses i consumidors tenim un nexe comú,
cadascun amb rols diferents, però, a la vegada, complementaris per
lluitar contra el canvi climàtic. Entenem que l’economia ha de permetre
viure en bones condicions de progrés sense malbaratar més el planeta.
Eco-Circular.com vol ser part de la solució, vol ser altaveu de totes
les iniciatives que apostin i aportin solució al problema.
En què us ha beneficiat? Com ho valoren els ciutadans?
En aquests dos anys de vida, Eco-Circular.com ha crescut molt en
seguidors i en visites al web. Això indica que hi ha molt d’interès per
part de la ciutadania.
Publiquem un article diari de dilluns a divendres al web i en les
principals xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn), i enviem
una newsletter setmanal a més de 14.000 subscriptors. Hem
publicat uns 100 projectes empresarials i hem fet unes 50 entrevistes
a persones destacades que, per la seva activitat, poden aportar
coneixement per facilitar la transició cap a l’economia circular.
Ens han demanat col·laboracions des de l’oficina de la Comissió
Europea a Madrid, diferents universitats de l’Estat i diferents
organitzacions empresarials.
Molts lectors ens demanen opinió i consell sobre temes d’interès
de diferents aspectes de l’economia circular i, també, hem participat
com a ponents en jornades i actes.
Tot això ens enorgulleix i ens fa veure que som útils. I volem créixer
per ser encara més útils.
Com creieu que, des d’Europa o altres institucions, es pot
potenciar la transició cap a una economia circular en les empreses
o impulsar projectes sostenibles?
Les institucions europees ja ho estan fent amb l’aprovació de
directives que fixen els objectius. Fins ara, les institucions espanyoles
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no han reaccionat amb la convicció necessària, excepte alguns
governs autonòmics com Catalunya i Euskadi, i alguns ajuntaments
entre els quals ens agradaria ressaltar l’Ajuntament de Valladolid.
Cal posar el centre de l’acció en arribar a les petites i mitjanes
empreses (és la nostra realitat com a país) amb propostes il·lusionants
perquè aquestes empreses facin el canvi millorant els seus processos
de fabricació i de prestació dels serveis que permetin estalvi
d’energia, menys consum d’aigua i produeixin menys residus.
Cal incentivar i ajudar, des de les institucions, en l’eco-disseny
dels productes i serveis de les empreses. I cal ajudar a formar
consumidors responsables i fer participar als ciutadans en les polítiques
mediambientals.
Com transmeteu o podríem transmetre (tant a empreses, com
institucions o ciutadans) la urgència per fer aquesta transició cap
a l’economia circular?
Cada dia escoltem i veiem fets que ens indiquen que no anem bé.
Els científics ens alerten dels perills mediambientals a curt termini,
ens diuen que hem de canviar, que la nostra forma de produir i de
consumir és insostenible.
Les institucions i la societat civil hem de ser “engrescadors“ i hem
d’aportar solucions positives. Hem de parlar més de les solucions que
dels problemes i hem de felicitar-nos per cada proposta o acció de
solució.
Com deia l’amic Eduardo Perero, de l’Àrea Tècnica de CONAMA:
“La utopia no està en l’economia circular. La utopia és seguir amb
l’economia lineal i pensar que no passarà res”.
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ESCOLA VOLCÀ BISAROQUES D’OLOT
Entrevista a Marga Castillo, Cap d’Estudis
Explicació del projecte
L’escola de la Marga, l’Escola Volcà Bisaroques, es troba a la ciutat
d’Olot, al bell mig d’un entorn privilegiat com és als peus del Volcà
Bisaroques, del qual l’escola n’ha pres el nom. Ja des dels seus inicis,
el claustre de mestres es va mostrar molt sensibilitzat amb el medi
ambient, però és a partir del curs 2001 – 2002 que comença a formar
part de la xarxa d’Escoles Verdes.
El centre treballa pel benestar emocional, social, físic i ambiental
de totes les persones que integren la comunitat educativa. El projecte
d’Escola Verda contribueix a assolir aquest objectiu i contempla
quatre contextos d’acció:
- El currículum. Integrar l’educació per a la sostenibilitat en el
projecte educatiu del centre i en totes les àrees que s’imparteixen,
potenciant els equips de treball interdisciplinaris i la realització de
projectes compartits i contextualitzats.
- L’organització i la participació. Promoure un canvi en l’àmbit de
la vida al centre i en el clima escolar, que faciliti la implicació de tota
la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, personal no
docent, ...) en la presa de decisions i en l’acció.
- La gestió sostenible de recursos i materials. Aconseguir que el centre
mateix sigui un exemple de com s’ha d’actuar per a la sostenibilitat, un
exemple de co-responsabilitat amb la millora de l’entorn.
- La implicació en l’entorn. Fer que el centre estigui integrat en el
seu entorn proper, que realitzi accions de millora i de dinamització
local que impliquin altres agents externs al centre, i que faci de l’entorn
immediat un element facilitador d’aprenentatges, de capacitació per
a l’acció responsable.
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Les accions que duen a terme al centre envers la gestió sostenible
de l’entorn són les brigades de neteja del pati, les brigades de neteja
d’interiors, la recollida de papers del pati, les campanyes anuals de
l’ús de la carmanyola, esmorzars saludables, reducció de l’ús de
paper higiènic, reducció del soroll..., activitats km0, participació en
el VoltOlot 9 per al foment de l’ús de la bicicleta, i l’estalvi energètic.
Així mateix, també treballen en aspectes de la natura i la vegetació,
especialment, a través de l’hort, la participació en la iniciativa Viles
Florides i la participació en l’Acció Moixina (recuperació de la
biodiversitat en aquest espai natural urbà). També tracten temes de
reciclatge a través de la selecció de residus, la recollida selectiva per a
la deixalleria mòbil, el compostatge i la reutilització de llibres de text.
La participació és clau per a ells i es fa mitjançant l’assemblea verda,
els delegats, el carnet verd, el capità verd i el vigilant mediambiental.
Com va sorgir el projecte? Qui el va impulsar?
El fet que l’escola estigui ubicada enmig d’un entorn natural i
que el pati de l’escola gaudeixi d’un espai verd ja des de bon
principi, va fer que la idea de convertir l’educació ambiental en un
eix vertebrador de l’escola anés agafant forma. El curs 2001-2002
el nostre centre es va integrar en el programa Escoles Verdes. La
iniciativa va sorgir de l’aposta per l’educació per la sostenibilitat de
l’Equip Directiu i la resta del claustre de l’escola, així com d’un grup
de mestres que van liderar el projecte.
Quin finançament públic heu rebut? També n’heu rebut de privat?
La nostra és una escola pública que depèn del Departament
d’Ensenyament. El programa Escoles Verdes ofereix assessorament
tècnic i pedagògic, a través de l’empresa Tosca – Serveis ambientals,
d’Educació i Turisme. El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la
Garrotxa - SIGMA (ens públic local integrat pel Consell Comarcal de la
9
VoltOlot és una nova activitat educativa en l’àmbit de la ciutat d’Olot que
fomenta l’ús de la bicicleta a través d’una filosofia de compartir recursos entre els
alumnes.

Fem-ho circular!

59

Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot) ens ofereix suport en temes de gestió
de residus, manteniment de l’entorn immediat de l’escola, i també va
ser a través d’ells que vam poder participar en l’experiència pilot de
la incorporació al centre d’un termo-compostador. A banda d’aquests
suports, no rebem cap finançament públic ni privat específic.
Què us ha motivat a fer un projecte sostenible? Quines
necessitats volíeu cobrir?
Des dels seus inicis, l’escola volia que el coneixement de l’entorn,
el reciclatge, l’estalvi energètic…, en definitiva, la sostenibilitat,
constituís un eix molt important dins el seu projecte educatiu.
Així, doncs, formar part del programa Escoles Verdes suposava
aconseguir un recolzament en forma d’assessorament tècnic i
pedagògic, i també la possibilitat de treballar en xarxa amb altres
escoles d’Olot i Catalunya. En el marc del projecte es plantegen
tres grans objectius: incorporar els valors de l’educació per a la
sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre, promoure
la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en
la millora de l´entorn i mantenir l’intercanvi entre els centres que
comparteixen els mateixos objectius.
En què us ha beneficiat? Com ho valoren els ciutadans i els
alumnes?
Els tres objectius esmentats anteriorment s’acompleixen curs
rere curs. Cada curs gaudim de la possibilitat de participar en els
Seminaris Territorials d’equips de centre, on s’aprenen bones
pràctiques per al procés d’ambientalització dels centres. També
podem participar en jornades d’intercanvi entre centres, i tenim accés
a jornades temàtiques amb experts. Així mateix, des de l’assessoria
se’ns faciliten recursos educatius per tal que puguem ambientalitzar
els nostres centres i el nostre currículum.
La totalitat de la comunitat educativa del centre, claustre de
mestres, alumnes i famílies valoren molt positivament el projecte. En
els últims cursos, altres centres de la zona, així com altres ens, han
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mostrat el seu interès en el projecte i han vingut a fer visites a l’escola
per conèixer de primera mà com el desenvolupem. Per tots aquests
motius, la valoració que en fem és molt bona i pretenem continuar-lo
i anar-lo ampliant i adaptant als nous reptes del dia a dia.
Com creieu que, des d’Europa o altres institucions, es pot
potenciar la transició cap a una economia circular en les empreses
o impulsar projectes sostenibles?
Seria molt positiu per als centres que són Escola Verda poder ser
testimonis de projectes semblants que es duguin a terme en altres
centres ubicats en altres països de la resta d’Europa, sobretot en
aquells en què l’educació ambiental està molt més implantada en
tots els àmbits de la societat. Cal tenir en compte que l’educació és
la base de tot avenç de qualsevol societat, la proposta de l’escola és
que es fessin intercanvis entre centres a nivell europeu, per gaudir de
formació, assessorament, i d’experiències en altres països europeus.

MANRESA EN SÍMBIOSY:
Entrevista a Verónica Kuchinow, fundadora i directora de Símbiosy
Explicació del projecte
Manresa en Símbiosy és el projecte pilot a Catalunya de simbiosi
industrial que venia esperonat per l’Administració Pública. Era
interessant fer-ho des dels municipis com a facilitadors d’aquests
projectes. A Manresa es va tirar endavant gràcies a un conjunt de
valors: l’interès de l’Ajuntament, l’ajuda de l’Agència de Residus,
el Consorci de Tractament de Residus del Bages que incorporava
materials i tenien necessitats de recursos, i l’Associació d’Empresaris
de Bufalvent que tenien ganes d’explorar altres projectes més enllà de
compartir l’enllumenat i la senyalètica. Després d’aquest any i mig de
projecte, la continuació passa a mans dels empresaris amb el suport
de l’Ajuntament, i és quan es crea l’oficina de sinergies Bufalvent.
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Com va sorgir el projecte? Qui el va impulsar?
L’empresa Símbiosy tenia inquietud per tirar endavant un projecte
com aquest i a l’Agència de Residus li va semblar interessant. Així
que vam buscar un lloc on desenvolupar-lo. I per les necessitats i
inquietuds que teníem vam decidir fer-lo a Manresa.
Quin finançament públic heu rebut? També n’heu rebut de privat?
El projecte ha rebut finançament de l’Agència de Residus, de
l’Ajuntament de Manresa, del Consell Comarcal i de la Diputació de
Barcelona. No hi havia inversió privada a l’inici.
Què us ha motivat a fer un projecte sostenible? Quines
necessitats volíeu cobrir?
Volíem explorar noves formes de relacionar-se entre les empreses
per aprofitar oportunitats de negoci, enfocat a l’ús eficient dels recursos.
Hi ha moltes coses que es podrien fer millor des de les empreses
i crear negoci, però es necessita la col·laboració entre empreses
amb les quals un no s’hi hauria imaginat mai col·laborant. Aquesta
col·laboració ecològica fa viable projectes. I no només s’identifiquen
oportunitats, sinó que cal buscar actors adequats i posar-los a treballar
conjuntament. Si no hi ha negoci, no serveix. I cal posar a col·laborar
empreses que es converteixin en socis: aquesta és la gran innovació i
repte que té l’economia circular aplicada a la indústria.
En què us ha beneficiat? Com es valora?
Aquest era el primer projecte a Catalunya i es volia trencar tot tipus
de motlles. Ara les empreses ho comencen a valorar; al principi, s’ho
miraven des de fora, però ara veuen que hi ha negoci. Hi ha un interès
quan els comences a parlar a nivell empresarial i econòmic. Pel que fa
als ciutadans, s’ha de valorar des de la sensibilització i de les iniciatives
que treballen amb el teixit productiu del territori. Cal involucrar
tota la societat en aquest projecte, perquè té beneficis industrials,
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ambientals i socials. No es pot només involucrar les administracions
públiques, sinó també universitats, per tal d’establir sinergies socials.
Per exemple, “l’Scrap Store”: consisteix en posar retalls tèxtils de les
empreses que tenen un valor molt gran però que no s’aprofitaran i es
llençaran a disposició de les escoles, guarderies i escoles de disseny.
Com creieu que, des d’Europa o altres institucions, es pot
potenciar la transició cap a una economia circular en les empreses
o impulsar projectes sostenibles?
Cal un major suport als municipis. Disposar de més mitjans és clau.
Molts ajuntaments petits no tenen ajudes i, aleshores, les empreses
que estan establertes allà no poden accedir a aquestes ajudes.
També cal dotar de mecanismes per validar i confirmar actuacions
supra-municipals: cal treballar amb els consells comarcals i dotar-los
d’infraestructures. Així mateix, donar diners als agents locals és un
valor segur, com també dotar de formació als tècnics municipals. Els
tècnics del Departament d’Empresa de la Generalitat es desplacen
per conèixer totes les empreses i intenten donar mitjans per
ajudar-les. Són el termòmetre per determinar possibilitats pel que
fa a economia circular i treballar-les.

REZERO
(Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum
Responsable)
Entrevista a Rosa Garcia, directora de Rezero
Explicació de la Fundació i dels projectes destacats
Rezero és una fundació que lluita per canviar el model de
producció i consum enfocant-lo cap al residu zero. Impulsem accions
transformadores de prevenció de residus treballant en xarxa amb tots
els agents socials i econòmics. Un dels nostres principis fonamentals
és el de Responsabilitat Compartida i hem desenvolupat una sèrie de
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campanyes, estudis i propostes normatives que són un referent, com
“Catalunya lliure de bosses”, i la creació del Dia Internacional lliure de
bosses, el Comerç Verd (que inclou gairebé 1000 establiments d’arreu
de Catalunya), el projecte de reducció de malbaratament alimentari Pont
Alimentari i Remenja’mmm, la campanya a favor del retorn dels envasos
als comerços -com Cadaqués Retorna-, el projecte de reutilització en el
sector del vi RE-WINE o la recentment premiada amb el premi europeu
de prevenció Josoccoco, la primera web-sèrie sobre residu zero, entre
d’altres. A nivell normatiu Rezero impulsa l’aprovació d’una llei catalana
de prevenció de residus, la implantació de sistemes de retorn d’envasos
i la llei de reducció del malbaratament alimentari, entre d’altres.
Com va sorgir la Fundació? Qui la va impulsar?
A Catalunya, a principis dels 2000, es parlava molt de les 3Rs, però
no s’estaven impulsant accions ni polítiques que posessin l’èmfasi en
la primera R: reducció. Si realment es volia revertir les tendències
de generació de residus, calia treballar conjuntament amb tots els
sectors (ecologistes, municipis, comerços, universitats, empreses i
administracions). Rezero surt de la necessitat de crear un paraigua
comú perquè els agents treballessin plegats per a la reducció de
residus i el consum responsable.
Quin finançament públic heu rebut? També n’heu rebut de privat?
Rezero rep subvencions públiques, aportacions o donacions
de membres o amics (municipis, entitats, empreses) i aportacions
econòmiques derivades de projectes, estudis o treballs de consultoria.
Què us ha motivat a fer projectes sobre economia circular?
Quines necessitats volíeu cobrir?
Ens va motivar el consum desmesurat de recursos naturals i
l’impacte ambiental, econòmic i social que aquest ha provocat al llarg
dels darrers deu anys. Al 2007, ens vam trobar amb un pic exponencial
en la generació de residus. A partir d’aquí, vam decidir impulsar
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projectes, accions i també normatives que no només s’enfoquessin al
desacoblament econòmic, sinó també al benestar de la generació de
residus. L’objectiu era millorar els processos productius, reduir recursos,
emissions i donar una segona, tercera i quarta vida als recursos.
En què us ha beneficiat? Com es valora?
Rezero ha posat l’èmfasi en les solucions, en oferir alternatives,
no en el problema. I hem volgut incidir en tots els agents, prenent
exemple d’altres països. Hem vist l’evolució de la gent i, en aquest
darrer any, hi ha més consciència d’aquesta necessitat de canvi de
model de consum i de model productiu. Les empreses ens demanen
com poden millorar els seus processos i sorgeixen iniciatives de
venda de plàstics, consum col·laboratiu, aprofitament de recursos...
La gent ho està interioritzant.
Com, des d’Europa o altres institucions, es pot potenciar la
transició cap a l’economia circular?
S’està fent una feina important d’establir un marc normatiu
que ajudi a fer aquesta transició cap al residu 0. Fa un temps era
impensable regular la prohibició de determinats productes. Però
encara falta materialitzar aquest canvi de model econòmic que
passa per les administracions a molts nivells: contractació, regulació,
iniciatives de consum col·laboratiu, materials de llarga durada...
Com transmeteu, o podríem transmetre nosaltres, la urgència
per fer aquesta transició?
A Rezero intentem visualitzar la transició cap al residu 0 des de la
quotidianitat, transmetent que cadascú pot fer canvis concrets i que
no només suposa un benefici econòmic, sinó també de felicitat com
a ciutadà del planeta. Hem de visualitzar que hi ha altres maneres de
fer des d’una perspectiva social i ambiental.
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5.

Preguntes i respostes sobre
l’Economia Circular
Durant aquesta legislatura he tingut l’oportunitat de participar
en nombroses conferències, debats o intervencions en premsa
en relació amb l’economia circular. Tot i que la composició de
les audiències ha estat molt diferent, hi ha preguntes que, d’una
manera o altra, sempre s’acaben formulant i formant part del
debat. Per aquest motiu, i malgrat que en capítols anteriors hem
explicat el concepte d’economia circular, incorporo aquesta secció
de preguntes i respostes, donat el seu interès didàctic i la intenció
de respondre directament a aquelles qüestions que més m’han fet
aquests anys.
Què és l’economia circular?
El model econòmic actual està basat en:
1) Extreure molts recursos;
2) Transformar-los per a un sol ús;
3) Llençar-los un cop utilitzats.
Aquest model malbaratador de recursos no ens porta enlloc:
contaminació, canvi climàtic, esgotament dels recursos naturals...
El model d’economia circular (EC) és una nova manera de
produir i consumir que ens permetrà contaminar menys i crear més
llocs de treball.
Consisteix a extreure menys recursos naturals; utilitzar els productes
més d’una vegada; generar menys residus i que aquests acabin cada
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vegada menys en abocadors. És a dir, que el residu es vagi convertint
cada vegada més en matèria primera per a reincorporar-se al procés
de producció.
Això és possible gràcies a les normatives ambientals i de producció
més exigents, al nou comportament dels consumidors i, sobretot, a
noves i millors tecnologies.
Un exemple ens permet explicar tot el cicle complet de l’economia
circular com a model:
Al món es deixen d’utilitzar 1.000 milions de pneumàtics cada any.
Hi ha països que els llencen i els acumulen en abocadors, amb el
perill per a la salut que això comporta: agents contaminants a l’aire
lliure, incendis ... (Només a Kuwait, hi ha 7 milions de pneumàtics de
cotxes enterrades al desert).
Altres països els cremen en incineradores.
En canvi, dins el concepte de l’economia circular:
Els consumidors dipositen els pneumàtics en espais específics
(botiga de pneumàtics, taller de cotxes ...)
Empreses especialitzades reparen (amb cautxú) aquells que estan
millor i així una part dels pneumàtics tornen a la carretera.
Una altra part dels pneumàtics són descontaminats i s’acaben
transformant en altres productes: sabates, guants, gespa artificial, etc.
Finalment, només aquells que estan en pitjor estat són enviats a la
incineradora per ser cremats. I en aquest cas, es genera una energia
que és utilitzada per altres indústries.
Per exemple, per a la indústria del ciment la font d’energia que
prové dels pneumàtics és idònia: els seus forns per produir ciment
treballen a temperatures tan altes que pràcticament no emeten
partícules a l’aire quan els pneumàtics es fan servir per generar energia.
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I finalment, les empreses que es dediquen a la reparació i
reconversió de pneumàtics, generen llocs de treball, creixement
econòmic, investigació, ...
En definitiva: hem reduït el residu, hem re-utilitzat el producte,
se n’ha reparat una part, hem obtingut energia ... hem contaminat
menys i s’ha creat ocupació. Això és l’economia circular.
L’economia circular ¿és un altre nom per parlar de les
polítiques de residus de tota la vida?
L’economia circular és política de gestió de residus, però va molt
més enllà.
Economia circular significa vincular tres conceptes:
•

Medi ambient / Gestió de residus: generar cada vegada
menys residus, i aquells que es generin, reaprofitar-los:
generant energia, transformant-los en altres productes ...

•

Economia / Indústria: Generar creixement econòmic, llocs
de treball i noves empreses gràcies a una nova manera de
produir, de reutilitzar, de dissenyar els productes, d’aprofitar
residus, etc.

•

Social: Perquè si generem creixement econòmic, hi haurà
menys atur, i disposarem de més recursos per aplicar a
polítiques socials.

Aquesta és la veritable revolució de l’economia circular, que
permet compatibilitzar creixement econòmic i respecte al medi
ambient. Ja no són dos conceptes antagònics. Es tracta d’un
creixement basat en:
•

el reaprofitament dels productes,

•

la creació d’energia a partir de residus industrials,

•

la creació de nous llocs de treball que es dediquen a dissenyar
noves tipologies d’envasos reutilitzables...

Francesc Gambús

68

¿Perquè es diu que el nou model econòmic d’economia
circular permetrà crear llocs de treball?
Perquè en ser l’economia circular un model diferent de produir i
consumir es crearan nous llocs de treball.
El model d’economia circular implica que tots els agents (les
diferents empreses, els investigadors, els que recullen els residus, els
que dissenyen els envasos...) estiguin CONNECTATS entre ells: per
això es denomina circular! Aquesta connexió és la que permet crear
nous llocs de treball.
Un clar exemple és l’explicat anteriorment en relació amb els
pneumàtics (veure la resposta a la pregunta: “L’economia circular, ¿és
un altre nom per parlar de les polítiques de residus de tota la vida?”)
Un altre cas molt habitual es troba en els polígons industrials. El
fet de cooperar entre diferents empreses té beneficis per a tothom. Al
polígon industrial de Bufalvent, a la ciutat de Manresa, ens trobem amb el
següent exemple: un empresari del tèxtil rebia la tela que comprava per
fer camises en bosses de plàstic, amb el que comptava haver de pagar
perquè es portessin aquest residu plàstic. Uns metres més enllà, en el
mateix polígon, un empresari elaborava i venia petites peces encunyades
de fusta. Necessitava un bon embolcall protector per transportar el seu
producte i feia servir plàstics amb bombolles. Ara s’han posat d’acord
les dues empreses. El fabricant de fusta encunyada recull el plàstic del
fabricant de camises i ja no compra el plàstic protector. El resultat és menys
residus de plàstic, menys costos per a les dues empreses i més recursos
econòmics a disposició d’ambdues per consolidar els seus negocis.
Com es poden protegir les accions vinculades més al tercer
sector i que tenen a veure, també, amb un concepte circular, com
ara els drapaires, o projectes com els del Col·lectiu Emaús...?
Hi ha moltes entitats (Càritas, Intermón, Emaús...) que ja treballen
en la recollida selectiva, la selecció, el reciclatge, la reutilització, etc.,
com a eines per treballar pel medi ambient i per la reinserció laboral
de moltes persones.
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A mesura que anem avançant cap al nou model d’economia
circular, hi haurà més empreses i també ONGs i entitats sense ànim
de lucre que es dedicaran a aquestes activitats. Els dos models són
compatibles.
De fet, ara ja passa. En les activitats de reciclatge, reutilització,
etc., ja hi ha empreses privades que es dediquen a això: d’envasos
de paper i cartró (Ecoembes); d’envasos de vidre (Ecovidrio); de
medicaments (SIGRE); de pneumàtics (SIGNUS, TNU...); d’aparells
electrònics (Ecofimàtica)... i, al mateix temps, moltes entitats i ONGs
que també s’estan dedicant a això.
En tot cas, les futures normatives que regulen el reciclatge, reutilització,
etc., han de tenir en compte la realitat i especificitats del Tercer Sector.
Quan s’apliquin aquestes noves normatives de reciclatge,
reutilització, etc., els productes seran més cars?
Precisament tot el contrari. El fet de reaprofitar productes, de
tornar a utilitzar matèries primeres, de produir energia a partir de
residus... ha de permetre un abaratiment dels recursos.
De fet, ja hi ha estudis que calculen que, gràcies a l’energia creada
pel reaprofitament de residus, cada família podrà tenir un important
estalvi en la factura anual de la llum, per exemple.
Hi ha altres exemples de productes més barats gràcies a la reutilització:
pneumàtics, cartutxos de tinta d’impressora, espais d’oficines, etc.
Quins són els actors (països, partits polítics, associacions...)
que estan més a favor i més en contra del nou model d’economia
circular?
En els anys que fa que ens dediquem a l’impuls del nou model
d’economia circular mai ens hem trobat amb cap agent (país, empresa,
associacions...) que estigui explícitament en contra d’avançar cap a
aquest nou model d’economia circular.
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En tot cas, tenim ben identificats els obstacles que poden sorgir:
•

Dificultats tècniques: En alguns Estats, cal definir millor qui és
el responsable de recollir els residus, segons siguin considerats
residus de comerç, industrials, etc. Cal tenir en compte que hi
ha Estats que no tenen tradició de mancomunar els serveis de
recollida de residus, per exemple.

•

Implementació gradual: Les empreses privades són unànimes.
Adaptació a les noves normatives i exigències, però amb
terminis d’aplicació graduals, raonables i que no variïn un cop
ja aprovats.

•

Tenir en compte tot el cicle de l’economia circular:
Precisament, moltes empreses són les més interessades en
la visió global de l’economia circular. Per exemple, tenint en
compte aquelles empreses que estan fent recerca avançada
en com poder separar els plàstics dels productes que s’estan
produint i que, d’aquesta manera, el producte es pugui
reutilitzar.

Com sabem que el que es recicla a casa després no acaba tot
a una incineradora...?
Aquesta afirmació és un fals mite, fruit de situacions que es
remunten més de 20 anys enrere, on, en alguns casos, es donava
aquesta situació en la qual el ciutadà separava els seus residus i
després tot acabava en una incineradora. Però això ja és passat.
Quina és la realitat avui en dia? En pocs anys hem passat d’un
model de: 1) Abocadors; 2) Plantes d’Incineració; 3) Plantes de
Selecció i Selecció de Residus. Un exemple es troba a Mataró, una
de les primeres plantes de Catalunya, on s’ha fet una ampliació
per poder passar de la simple incineració a tot un procés de
selecció i triatge.
Avui, les plantes d’incineració fan selecció prèvia de residus
i només s’incinera i es crema el que no es pot separar. Una gran
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part dels residus es reutilitza: vidre, compostatge, pasta de
paper, etc.
I el que no es pot separar, ocorre per dos motius: primer, perquè
encara hi ha residus que no es poden separar. Segon, perquè arriba
separat de forma incorrecta per part dels ciutadans, empreses o
comerços. El que ve barrejat i no es pot separar s’ha de cremar.
Què farà la Unió Europea contra aquells Estats que incompleixin
els objectius fixats en les normes? Quins mecanismes té la Unió
Europea per fer complir aquestes normes?
La UE té una eina poderosa i molt dissuasiva: l’aplicació de multes
als Estats i empreses que incompleixin les normatives que es deriven
del nou model d’EC.
Cal recordar que, al 2017, la UE ha posat una multa rècord a una
empresa privada per incompliment de normativa: 2.420 milions € a
l’empresa Google.
És un exemple que, quan la UE ha d’actuar, ho fa amb força i
contundència.
¿Haurem de tenir espais enormes per poder separar
correctament i guardar els residus mentre no es recullen?
Potser en el futur necessitarem més espai a cada casa o dins
cada edifici per guardar els residus. S’hauran d’anar fixant objectius
graduals en aquest sentit. Una qüestió a estudiar seria la incorporació
d’aquesta nova necessitat en el codi tècnic de l’edificació.
O potser la recollida porta a porta serà més habitual i només d’una
vegada a la setmana per a alguns productes.
En tot cas, hem de fixar objectius ambiciosos per complir a mig
termini: això és el que ens permet avançar.
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EPÍLEG.

És possible.

Hi ha motius per l’esperança. La transició cap a un model
econòmic que creï benestar i ocupació i que alhora sigui més
respectuós amb el medi ambient, a part d’inaplaçable i urgent,
és possible. Per moltes raons. En primer lloc, perquè ja hi ha
resultats tangibles d’aquest canvi de model, que es tradueix
en una menor contaminació i en un economia més circular. A
Espanya, la intensitat energètica s’ha reduït en un 20% entre
2000 i 2013 i la generació de residus municipals per habitant s’ha
reduït en un 32% en el mateix període. A Catalunya, des del 2005
fins avui, les emissions de CO2 s’han reduït en més d’un 20%. Són
resultats molt importants i sense precedents des de l’inici de la
Revolució Industrial.
En segon lloc, perquè hi ha voluntat política. El consens
aconseguit en les institucions europees per fixar un ambiciós i
realista paquet de mesures legislatives a nivell de tots els Estats
membres és una bona prova. Ho hem explicat en aquest llibre: a
partir de les noves normatives aprovades en l’àmbit de la UE, els
governs, empreses i consumidors s’hauran d’adaptar per avançar
cap al nou model d’economia circular. En el Pla d’acció aprovat
per la Comissió Europea per avançar cap a l’economia circular, s’hi
destinen més de 6.000 milions €.
Per altra banda, hem vist també en aquest volum com ja
existeixen moltes empreses dedicades a l’aprofitament de
residus, de càpsules de cafè, d’aparells electrònics... Empreses
que ja treballen sota el paradigma de l’economia circular.
Aquestes empreses, fa pocs anys no existien i, avui, ja ocupen a
milers de persones.
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Finalment, perquè l’alternativa plantejada, el model d’economia
circular, és un bon model. Té molts avantatges:
•

permet tenir un sistema econòmic més adaptable a l’escassetat
de matèries primeres;

•

promou que la innovació es vagi introduint a les empreses;

•

protegeix la natura, perquè es consumirà menys i es
contaminarà menys;

•

permet crear llocs de treball a escala local i en un nombre
molt important. Hi ha evidències que la plena aplicació de
l’economia circular permetrà crear entre 1,2 i 3 milions de
nous llocs de treball a Europa. Es tracta d’una xifra molt
important.

El model d’economia circular permet superar uns dels principals
problemes d’Europa: el malbaratament de recursos i la contaminació
ambiental i atmosfèrica. Però precisament el projecte de construcció
europea serveix per a això: per cooperar entre tots els països i
ciutadans per tenir millors condicions de vida.
No se m’acut res més motivador que això: trobar solucions als
problemes comuns. En aquest cas, el de millorar el medi ambient, que
és salvaguardar el futur del nostre planeta i, alhora, crear llocs de feina.
Ban Ki-moon, Secretari General de l’ONU, durant la Conferència
sobre el clima de París (COP21) celebrada el novembre de 2015,
davant la presència de més de 150 caps d’estat i de govern va afirmar:
“No podem permetre’ns el luxe de la indecisió, les mesures
a mitges o els enfocaments graduals. La nostra fita ha de ser una
transformació.”
Que així sigui.
Brussel·les, 30 de juliol de 2018
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ANNEX.

Recull d’articles sobre
l’economia circular.
Amb la finalitat de difondre la importància de l’economia circular,
de les causes i efectes del canvi climàtic i de tota la tasca feta
des de les Institucions Europees, amb l’ajuda de la meva Oficina
Parlamentària he anat publicat periòdicament articles per tal de fer
pedagogia sobre la temàtica i explicar tot allò que s’està fent.
Així, hem publicat a premsa escrita, mitjans digitals o mitjançant
vídeos que s’han fet circular a través de les xarxes socials, dotzenes
d’articles i video-posts al meu blog. Gràcies a aquesta tasca
divulgativa, he pogut informar directament la gent sobre una temàtica
tan important i que no podia quedar reduïda a allò que passa a
Brussel·les i Estrasburg.
En aquest Annex, presento un petit recull dels articles que he
considerat més interessants i inspiradors, així com la meva intervenció
al Plenari d’Estrasburg durant el debat final del Paquet d’Economia
Circular.
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Intervenció al Plenari d’Estrasburg durant el debat final del
Paquet d’Economia Circular.
Senyor President, senyor Vicepresident de la Comissió, Membres
del Consell, voldria començar la presentació del meu informe amb
una reflexió prèvia. Poques vegades disposem d’eines que puguin
empènyer Europa cap endavant; pocs dies tenim com avui per parlar
de projectes de futur que volem per a la nostra Unió. Seguim essent
un espai de pau, encara que de vegades ho oblidem, i seguim sent
un espai de prosperitat, que s’ha vist minvat en els darrers anys;
i seguim sent la regió mundial amb més justícia social, tot i que
hàgim de seguir sent més ambiciosos.
Fa massa anys que alguns dels valors europeus de solidaritat,
fraternitat, justícia, llibertat... han quedat diluïts per altres objectius;
però, sobretot, la voluntat política col·lectiva de construir una
comunitat en la qual tots ens reconeguem en la nostra diversitat ha
quedat diluïda per objectius més particularistes, més egoistes, més
extremistes: només es busca aprofundir en una divisió d’Europa
mai vista des de la fi de la Segona Guerra Mundial.
No obstant això, massa sovint els debats que tenim a la nostra
Cambra queden allunyats d’allò que es percep al carrer. Què diuen
els mitjans de comunicació sobre aquesta Europa que s’allunya
de la idea integradora dels nostres pares fundadors? El sentiment
europeista no traspassa la bombolla de Brussel·les. Fa massa
temps que hem deixat de buscar el que ens uneix per defensar
el que ens separa. Hem perdut la perspectiva des de les nostres
torres d’ivori.
Per això, en el debat d’avui, vull destacar que l’economia circular
pot -i ha de ser- un cercle per rellançar el projecte europeu dels
nostres pares fundadors. Vull cridar l’atenció de la Comissió perquè
no deixi passar l’oportunitat de convertir aquest projecte en una
nova «Declaració Schuman». La transició cap a l’economia circular és
escollir el camí del lideratge en el món i abandonar el de la reacció.
Hem de seguir exercint aquest lideratge per a la lluita contra el
canvi climàtic, com ens vam comprometre a la COP21. Una lluita
que compta amb el suport de la societat europea.
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Aquests objectius aposten per la reindustrialització d’Europa amb
una indústria baixa en emissions. Aquest és un projecte realitzable i
que té un impacte directe en la creació de llocs de treball de qualitat
i decentment remunerats. Sense llocs de feina, qualsevol projecte
acabarà sent orfe de suport social.
Només creant nous llocs de treball podrem tirar endavant
aquest projecte de canvi; només amb una economia capdavantera
i intel·ligent alhora que sostenible oferirem un present i un futur a
la nostra societat. Fem, europeus, que l’economia circular sigui al
nostre futur al segle XXI el que la CECA (Comunitat Econòmica del
Carbó i l’Acer) va ser per a la construcció de la Unió Europea en el
segle XX.
El proper dimecres aprovarem aquest primer paquet amb les
directives sobre residus, envasos, abocadors i piles i acumuladors
del qual ha estat ponent la senyora Bonafè. El meu informe sobre la
informació mediambiental és una petita aportació per desbrossar el
camí cap a l’economia circular de manera que puguem fer aquesta
transició cap a una nova economia més àgil i més fàcil per a la nostra
ciutadania, la nostra economia i el nostre projecte comú. I els informes
de la senyora Bonafè, així com tota la feina dels ponents alternatius
i de totes les persones que ella ha esmentat en la seva intervenció,
són la primera pedra, crucial, d’aquest nou camí que Europa ha
d’emprendre. La nostra ciutadania ens ho reclama. Responguem que
estem preparats.
Estrasburg, 16 d’abril de 2018
Intervenció disponible a www.europarl.eu
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La lluita contra els plàstics
Cada any, els europeus generem 25 milions de tones de residus
de plàstic. Sabíeu que un 70% d’aquests 25 milions no es recicla?
És per això que, per combatre el canvi climàtic i fer possible la
transició cap a una economia circular, és imprescindible aplicar
mesures sobre els plàstics.
La Comissió Europea acaba de proposar una estratègia sobre la gestió
dels plàstics en què estableix que tots els envasos seran reciclables l’any
2030, que es reduirà el consum de plàstics d’un sol ús i es restringirà
l’ús deliberat de microplàstics. Ara, començarà el debat al Parlament
Europeu i, després, caldrà negociar la proposta amb els Estats.
Mentrestant, ens anirem reunint amb sectors del territori perquè
ens facin arribar la seva opinió.
Aquesta proposta és un primer pas. Però necessitem una major
diligència. Davant d’un problema tan evident, es requereixen mesures
urgents i eficients. Si no canviem la manera de produir i d’utilitzar
els plàstics, abans del 2050 hi haurà més plàstics que peixos al mar.
Actualment, ja hi ha 51 bilions de microplàstics.
Com ho podem fer?
1.

Amb una fiscalitat verda: qui contamini ha de pagar, s’ha de
sancionar qui no recicla. Però qui descontamini ha de cobrar,
ha de tenir un benefici. La indústria necessita incentius per
a l’ús de plàstics reciclats, per facilitar la seva recuperació,
potenciar l’eco-disseny i generar llocs de treball.

2.

Amb ajudes: Europa ha d’ajudar en inversions cap a una
economia sostenible. Els fons Horitzó 2020 i el Pla Juncker
poden ser unes bones eines.

3.

Amb l’estandarització dels processos de reciclatge a nivell
europeu, amb l’objectiu que hi hagi un mateix control i
seguretat en la qualitat dels materials elaborats.
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Seguim treballant per lluitar contra el canvi climàtic i fer possible
la transició cap a una economia sostenible i circular!
I per un món lliure de plàstics contaminants!
Brussel·les, 21 de març de 2018
Article disponible a www.francescgambus.eu
Enllaç al video:
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+CRE+20180416+ITEM-021+DOC+XML+V0//
EN&language=en&query=INTERV&detail=1-098-000
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Un cercle de solucions
Som conscients que estem llençant el nostre planeta a la paperera?
Ens adonem que el canvi climàtic ja és una realitat i està provocant
desastres irreversibles?
Quedeu-vos amb aquesta dada: cada europeu consumeix 14
tones de matèries primeres a l’any i en genera unes altres 5 tones de
residus. Dona per pensar.
Què ens ha portat fins aquí? El model econòmic vinculat al
creixement industrial dels segles XIX i XX basat en produir, consumir
i llençar, que és insostenible. Malgrat això, aquest model ens ha
proporcionat als europeus prou recursos per desenvolupar un estat
del benestar que no existeix enlloc més del món. Fins aquí una
definició ràpida del problema i, alhora, del repte al qual hem de fer
front. I, què podem fer ara?
Hem de transformar aquest model econòmic que malbarata massa
recursos i anar cap a una economia més sostenible, més eficient, més
responsable. El concepte de sostenibilitat vol dir que hem de repensar-ho
tot per poder-nos donar una nova manera de produir i de consumir que
no ens arruïni el planeta, però que alhora ens proporcioni els recursos
necessaris per mantenir allò de bo que tenia el que hem viscut fins ara:
llocs de treball i estat del benestar. Aquest model econòmic ens ha de
servir perquè prosperi Europa, però també la resta de països del món,
on tots puguem avançar en benestar i també en oportunitats. Un món
que és de tots i que, entre tots, l’hem de preservar.
El que es coneix com a economia circular és un canvi de model
econòmic global plenament sostenible i que es concentra en produir
i consumir responsablement, reduir, reutilitzar, reciclar i reaprofitar
els nostres recursos, reparar per donar una nova vida al producte,
repensar les nostres accions i els productes... Així es converteix un
sistema lineal en què tot acaba a l’abocador cap a un sistema circular
on res es perd, tot es transforma i tot s’aprofita.
Aquesta solució circular és la gran aposta de la Unió Europea per
avançar cap a aquesta economia sostenible, eficient, que genera
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llocs de treball i ens dona recursos per fer créixer el pilar social. Les
directives europees que estem treballant per dur a terme aquesta
revolució econòmica aborden tots els sectors i àmbits: la transformació
dels residus en recursos, la reducció dels abocadors amb vocació
d’eliminar-los, l’eco-disseny i el disseny intel·ligent, la gestió dels
envasos, la reutilització de l’aigua, l’eficiència energètica i l’ús d’energies
renovables, el combat contra el malbaratament alimentari i la lluita per
la reducció d’emissions, entre molts d’altres. Són línies comunes que
cada Estat ha d’aplicar i que són les eines europees per complir amb
els objectius de l’Acord de París contra el canvi climàtic.
La solució circular ha vingut per quedar-s’hi i és un compromís
conjunt davant un repte global indefugible. És per això que ens
cal una implicació transversal de tots els sectors econòmics, de les
institucions i, per descomptat, de la ciutadania, que probablement,
és la més disposada a posar-se mans a la feina.
Per no llençar el planeta a la paperera i deixar un món millor als
nostres fills, hem d’aplicar aquesta nova manera de consumir i de
produir. I més d’hora que tard.
El repte és conjunt, la solució és circular.
Barcelona, 13 de desembre de 2017
Article publicat a Tarragona21,
Circ de Tarragona i altres mitjans digitals
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L’economia circular, compromís de tots
Europa està sortint d’una de les pitjors situacions econòmiques i
socials des del final de la Segona Guerra Mundial. La prioritat dels Estats
i les institucions europees ha de ser el creixement econòmic i la creació
de llocs de treball. Però, per evitar els mateixos errors de sempre, cal
que sigui una oportunitat per repensar i transformar el nostre sistema
econòmic, tenint en compte la limitació de recursos i un tractament
correcte dels residus generats per no destruir el nostre planeta.
El model econòmic de les Revolucions Industrials dels dos segles
passats, basat en produir, consumir i llençar, ens porta a l’esgotament
del planeta. L’aposta pel creixement econòmic ha d’anar lligada a la
sostenibilitat, a un model productiu social, a la competitivitat basada
en l’eficiència, l’aprofitament i la valorització dels recursos. És clar que
hem d’anar cap a un model plenament sostenible que es concentri
en produir i consumir responsablement, reduir, reutilitzar i reciclar els
nostres recursos. Així convertirem un sistema lineal, en què tot acaba
a l’abocador, en un sistema circular on res es perd, tot es transforma i
tot s’aprofita. Els nostres propis residus han de ser la matèria primera
a l’hora de posar-nos a produir-ne d’altres.
Aquesta economia anomenada circular no és l’aposta per la part
verda o ecològica de l’economia, sinó que és un canvi de model
econòmic de consum i de producció, que afecta transversalment tots
els sectors, institucions i el mateix consumidor.
Cada europeu consumeix catorze tones de matèries primeres a
l’any i en genera unes altres cinc de residus. Imagineu-vos la quantitat
de residus que arriba a generar una ciutat com Sabadell, de 208.000
habitants! La transició cap a una economia sostenible i circular és un
repte col·lectiu i, per tant, hem de treballar-hi des de la cuina de casa,
a l’hora de llençar la brossa, fins a la implementació de polítiques
locals, i la definició i execució de mesures legislatives. L’objectiu és
aprofitar més i millor tots els recursos i seguir generant una riquesa
que es pugui redistribuir entre tots.
Des de l’àmbit local, tenim l’oportunitat de fer arribar l’economia
circular a través de polítiques concretes contra el malbaratament de
Francesc Gambús

82

residus, l’eficiència energètica, la gestió de l’aigua, la reutilització i
el reciclatge... Les empreses són un eix essencial per transformar el
sistema econòmic. Sabadell té un teixit empresarial molt important,
amb sis polígons industrials que tenen un gran potencial econòmic.
L’objectiu ha de ser convertir les ciutats i les nostres accions en
“circulars” per reaprofitar els recursos, mancomunar serveis i ser
auto-eficients energèticament.
Un bon exemple és la voluntat de les indústries tèxtils, liderades
pel Gremi de Fabricants de Sabadell, Texfor i el Consell Intertèxtil,
per adaptar-se a l’economia circular i reaprofitar els recursos. Hem
mantingut diverses reunions de treball per veure com podem
traslladar les seves necessitats a les institucions europees i per
treballar com podem ajudar a implementar canvis en la línia de
les noves directives europees. També hem visitat l’Escola Superior
de Disseny (ESDi) de Sabadell per conèixer de primera mà les
pràctiques que duen a terme per avançar en l’eco-disseny que
permeti que els productes es puguin reutilitzar o reciclar més
fàcilment. El dissenyador té una responsabilitat essencial per
dissenyar productes sostenibles, augmentar-ne la seva vida útil
i potenciar la seva reutilització i reaprofitament. A Sabadell i a
Catalunya, tenim una oportunitat d’or de liderar aquesta transició a
través del sector tèxtil i de la seva voluntat d’avançar cap a aquesta
economia sostenible. Tenim un gran potencial i molt de recorregut
per fer. Ens cal, això sí, més formació i conscienciació per part dels
dissenyadors, productors i també dels consumidors.
Un altre projecte important que es basa en aquestes premisses
és el del Consell Comarcal del Vallès Occidental per proveir de
calefacció l’Hospital de Terrassa a través d’una planta de biomassa.
Com a exemple de polígon circular podríem anomenar el de
Bufalvent a Manresa, en què han mancomunat serveis i reaprofiten
els residus d’una indústria com a recursos per a d’altres.
Són projectes de casa, que he pogut conèixer personalment
i que posen en evidència que l’economia circular ha vingut per
quedar-s’hi. I és des de les ciutats i pobles que tenen un impacte
més gran i un valor pedagògic essencial gràcies a la seva proximitat
amb el ciutadà.
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Tota aquesta transició té el seu origen en el compromís de les
institucions europees a favor d’un canvi de model econòmic sostenible
i social, i que permeti lluitar contra el canvi climàtic. Pot semblar una
utopia si no s’hi aposta decididament. Per aquest motiu, el Parlament
Europeu ja ha aprovat aquest mes de març el Paquet Legislatiu
sobre Economia Circular que modifica les directives sobre residus,
abocadors, envasos i aparells elèctrics i electrònics. Hem aconseguit
aprovar per àmplia majoria una poderosa eina de lluita contra el canvi
climàtic que ajudarà a consolidar el creixement econòmic sostenible,
de baixes emissions i adaptat als compromisos assolits entre els
Estats a la Cimera de París.
Aquest paquet legislatiu ens marca nous reptes, com reduir entre
un 2% i un 4% les emissions de gasos d’efecte hivernacle, assolir un
percentatge de reciclatge del 70% al 2030 (actualment, és del 44%),
i reduir el malbaratament alimentari a la meitat (es desaprofiten
aproximadament 89 milions de tones d’aliments a la UE, uns 180
quilos per persona i any).
A més, amb la implementació d’aquest paquet legislatiu, també
avancem cap a la reindustrialització d’Europa i afavorim la creació
de més de 170.000 llocs de treball directes fins el 2035. Així mateix,
la implementació del Paquet d’Economia Circular projectat per les
institucions europees implicarà un estalvi net de 600.000 milions € i
un increment del 8% del volum de negoci anual gràcies a pràctiques
com l’eco-disseny dels productes i la prevenció de generació de
residus.
No hi ha temps a perdre. No podem deixar passar l’oportunitat i
l’avantatge competitiu, mediambiental i social que suposaria orientar
la nostra economia cap al model circular. És la pedra angular de la
revolució industrial del nostre segle. Cal que ens hi comprometem
tots pel bé de les futures generacions.
Barcelona, maig de 2017
Article publicat al ‘Diari de Sabadell’
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