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1. Què és la Simbiosi Industrial 

• Eina d’aplicació pràctica del concepte Economia Circular. 

• L’economia circular és reparadora i regenerativa per disseny i 

pretén aconseguir que els productes, components i recursos en 

general mantinguin la seva utilitat i valor en tot moment.  

 



1. Què és la Simbiosi Industrial 

• Visió sistèmica de l’entorn industrial i la gestió dels 

recursos  ECOSISTEMA INDUSTRIAL. 

Regió de Norrköpong (Suècia) 



• Europa 2020; creixement intel·ligent, sostenible i 

integrador:      

 

• Hotspot: 

 

 

 

• A Catalunya: 
• Territori i Sostenibilitat (DTES) 

• ARC 

• AMB 

• ICAEN 

• ACCIÓ 

• Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) 

 

 

2018 2019 2020 

2. Motivació del projecte 

“Una Europa que utilitzi eficaçment els recursos” 

https://www.youtube.com/watch?v=QRHO-qHof90


3. Objectiu del projecte 

Quin? 

• Establir i configurar la xarxa de relacions entre les 

indústries del territori perquè operin com un ecosistema. 

Com? 

• Establint la col·laboració entre empreses i explorant 

noves oportunitats de negoci: 
• Valoritzant recursos sobrants (residus, energia, aigua, etc.) 

• Trobant solucions innovadores  

• Divulgant el concepte d’economia circular i els seus 

avantatges. 

• Consolidant el pol de coneixement amb UPC i altres. 

 
 

 



4. Metodologia 

• Primer període (any 1): 

Comunicació i 

sensibilització 



4. Metodologia 
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4. Metodologia 
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4. Metodologia 

• Segon període (any 2): 

Comunicació i 

sensibilització 



5. Serveis oferts 

• Assessorament i suport. 

 

• Potenciació del contacte entre empreses. 

• Sessions de treball conjuntes 

 

• Identificació d’oportunitats: 

• Visites a empreses 

• Dinàmiques de grup 

 

• Desenvolupament de sinergies per tècnics experts. 

 

 

 

 



6. Potencials oportunitats detectades 

• Empreses participants: 



6. Potencials oportunitats detectades 

Gestió 
conjunta de 
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tèxtils 

Abrasius 
com a 

subproducte 

Circuits privats de recollida d’orgànica (amb el 

suport de l’Agència de Residus de Catalunya) 



Amb el suport: 

 

• Coordinació tècnica: 

 

• Col·laboren: 

 

• Institucional i econòmic: 



Gràcies per la seva atenció 
www.eixbesoscircular.com 

• Contacta: 

   Marcel Albornoz: empresa@sant-adria.net 

   Pau Reina: preina@bcin.cat 

 

http://www.eixbesoscircular.com/

