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De què parlarem?

● Per què és important l’economia circular a les universitats?

● Deixem la teoria i anem a la pràctica. Iniciatives a les universitats.

● El cas GMI: Retorna a la UB i la UPC.

● Cap a un nou model de gestió d’envasos.



Per què és important l’economia circular 
per a les universitats ?
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L’any 2050 hi haurà més plàstics que peix, en pes

Jennings et a., Global-scale predictions of community and ecosystem properties from simple ecological theory (2008)



El món té 

problemes, 

les universitats 

departaments…

...i campus!!



Deixem la teoria i anem a la pràctica.
Iniciatives d’economia circular a les universitats.



Necessitat de repensar-nos i reaprendre

Ús + responsable 
dels recursos

Teixint xarxa

Les universitats treballem des de fa anys 
per integrar la sostenibilitat en les 
nostres activitats.

Anem evolucionant per accelerar la 
transició.



Les universitats: 
un laboratori viu 
molt important
● Una comunitat de 300.000 

persones
● Espais i problemes similars 

als de municipis mitjans
● Uns 1000 grans edificis, 

places, biblioteques, ...
● Un sol “propietari” per 

universitat
● Capacitat d’anàlisi i recerca
● Col·laboració entre 

universitats



Les universitats volem anar juntes cap el canvi

Més enllà del QUÈ estem avançant 
en el COM: 

- Aprenent el valor de col·laborar: 
coneixement més obert i 
transdisciplinar.

- Atenent a demandes reals i 
compartint el procés amb altres 
agents.

- Provant, equivocant-nos, tornant 
a provar...aprenent.



Un exemple col·laboratiu: Fes e-dit UB-UPC
● Sistema per compartir cotxe 

entre membres de la UB-
UPC (creat a la UdG).

● Participació de l’Ajuntament 
de Barcelona, universitats, 
CiviClub, Ouishare.

● Aprenentatges: orientació a l’
usuari, la tecnologia no ho és 
tot, tenir clar l’objectiu 
perseguit.



Estratègies x promoure l’economia circular



Festa major més sostenible

Llavor d’idees que donen fruit: got reutilitzable



Gotimplora

Un nou disseny per fer 
arribar el got reutilitzable 
a tot arreu



Economia circular col·laborativa:
servei de préstec de bicicletes

● Bicicletes recuperades del dipòsit 
municipal

● Rehabilitació per empreses d’economia 
social (AISL, ASTRID, ASTRES, PROJECTE 
ECOSOL de CÀRITAS,etc.)



Economia circular col·laborativa:
hort eco-solidari

● Espai UdG producció agricultura ecològica
● Projecte reinserció social 

○ centre d’acollida La Sopa (productes alimentaris 
+ programa reinserció amb aprenentatge)

○ estudiants de la UdG (aprenentatge 
socioambiental)

● Compostatge marro cafè de totes les cafeteries UdG
● Col·laboradors:

○ CCU Girona (aportació econòmica)
○ Fundació Ramon Noguera (eines+voluntaris)
○ Bauhaus i Ferreteria Puig (eines+mobiliari)
○ Recuperació de Palets Casas (palets infrastructures)

hortecosolidari.wordpress.com



Economia circular col·laborativa:
Programa UPC Reutilitza

reutilitza.upc.edu

Associació Tecnologia per Tothom (TXT), Centre de Cooperació 
pel Desenvolupament i Facultat d'Informàtica de la UPC



El projecte GMI de retorn d’envasos
Implantació a la UB i la UPC



Dades bàsiques

28.000 envasos 

en 7 mesos 

amb qualitat 

pràcticament 

100%

● Prova pilot de retorn d’envasos d’un sol 
ús (2015-2016)

● Incentius basats en sorteigs (no SDDR)
● Bona acollida de la comunitat 

universitària
● Qualitat excel·lent del recurs/residu 

recollit 
● Coèxistència amb el model implantat de 

recollida selectiva



Aprenentatges 

● El sistema funciona i té bona acollida.
● Cal posar-ho fàcil a l’usuari.
● Millorar coherència i transparència:

○ on van a parar els envasos?
○ quins beneficis s’han produït 

respecte el model de contenidors?
● Soles no ho podem fer, cal xarxa 

diversa d’actors.
● La tecnologia no és el centre del 

model, ho són les persones.



I si es donen les condicions, les 
coses canvien sorprenentment...

● Pressió social per avançar-se a la 
normativa

● Pacte per la Bossa (voluntari): 
○ 2007: 327 bosses/hab. 
○ 2012: 156 bosses/hab. (-52%)
○ 2016: bosses deixen de ser gratuïtes
○ 2020: objectiu -90%



Cap a un nou model de gestió d’envasos
Preguntes i reflexions



Més enllà del projecte pilot...

● Com aprofitem els aprenentatges?
● Com avancem en xarxa i alineem els 

esforços?
● Quin model apliquem als envasos?
● El marc legal: poden coexistir models?
● Com dissenyem aquest model des de la 

lògica de l’usuari?
● Com crearem la demanda?
● Quin marc comú tenim?



Quins ingredients imprescindibles ha de tenir el nou 
model?
● Balanç social, ambiental i econòmic ha de ser positiu
● Escoltar necessitats, desitjos i el comportament dels usuaris 

implicats al llarg del cicle
● Model…

○ ...traçable i avaluable
○ ...escalable
○ ...flexible



Les universitats...
… necessitem un nou model per als envasos, no podem anar 
soles en aquest camí.

… podem aportar experiència en la seva construcció (Xarxa 
Universitats Residu Zero).

… volem aprendre, crear i créixer en xarxa.

… creiem en el camí de l’economia circular.

… animem a l’acció per trobar un model on tot el residu esdevé 
recurs.
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