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“Realitzar el canvi de manera que els residus i 
altres recursos que deixen d’aprofitar-se siguin 
revaloritzats i es tornin a incorporar a la cadena 
productiva”.

Anoia Circular 2

“Aconseguir millores medi ambientals i 
econòmiques, per a les empreses”.

“Que les empreses tinguin coneixement 
i eines per transformar els seus 
processos i funcionament”

Amb quin Objectiu?

“Facilitar projectes de simbiosi industrial 
entre les empreses del territori”



Informe per l’empresa: Una vegada recollida tota la 
informació, s’analitza amb el grup d’experts, per 
poder trobar possibles millores o solucions a les 
problemàtiques presentades per les empreses i 
posteriorment es fa arribar un informe a l’empresa on 
es recull l’estat en circularitat i eficiència així com una 
proposta de possibles mesures a desenvolupar.
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El grup de treball va decidir que calia realitzar 
un anàlisi de les empreses de la Comarca, i 
vam contactar amb les empreses explicant el 
projecte i preguntar si era del seu interès 
participar, i per gran sorpresa nostre, ens van 
constar més de 100 empreses que estaven 
interessades, i a partir d’aquí, s’està duent a 
terme visites personals a les 70-100 de 
principals empreses dels diversos sectors de la 
comarca. 
En aquesta fase juga un paper important la 
Universitat, una estudiant en enginyeria 
química s’incorpora al projecte, i  la seva tutora 
és una experta en mediambiental, que també 
forma part del grup de treball. Amb nosaltres 
podem dir que coneixement i empresa és un 
conjunt perfecte. 

1ª Fase: Anàlisi de la comarca En aquestes visites es recull informació sobre:

✓ Generació i gestió dels residus
✓ Bones practiques en els àmbits:

✓ Eficiència energètica
✓ Reaprofitament d’aigua i/o calor
✓ Ecodisseny o ecoinnovació
✓ Logística 
✓ Materies primeres
✓ Certificats ambientals
✓ Foment del Km0



Resultats i conclusions
- Falta de coneixement sobre l’economia 

circular entre les empreses. 

- Formació i sensibilització molt 
necessàries

- Hi ha empreses molt implicades

- Falta un escenari on les empreses puguin 
estar en contacte entre elles, i treballar 
conjuntament

- Sensibilització per a la població

- Participació de més de 150 persones

- 52 empreses visitades

- Elaboració de l'informe “Circularitat a 
l’Anoia”
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2ª Fase: Connexions en economia circular

Consisteix en taules i jornades de treball amb 
les empreses per detectar possibles projectes

✓ Posar a les empreses en contacte i 
possibilitat projecte entre elles. 

✓ Generar, llistar i detallar els projectes que 
surtin

✓ Sessions d’assessorament i 
acompanyament a les empreses a càrrec 
d’experts
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Fase de la mà de l’Agencia Catalana de Residus, per 
ajudar a les empreses a desenvolupar els seus propis 
projectes.



Com presentar la proposta de projecte?

S’ha d’elaborar una fitxa on s’inclouran els aspectes:

✓ Idea del projecte

✓ Problemàtica ambiental a resoldre

✓ Procés que es realitzarà

✓ Objectius quantitatius i qualitatius que es volen 
obtenir

✓ Empreses implicades

✓ Aproximacions de les viabilitats tècnica i 
econòmica.
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2ª Fase: Connexions en economia circular



L’ANOIA CIRCULAR ÉS UNA 
OPORTUNITAT PER A LES EMPRESES 

I EL  TERRITORI!
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