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ECONOMIA CIRCULAR
NOUS MODELS DE PRODUCCIÓ I 
CONSUM MÉS SOSTENIBLES





Programa de generació i 
desenvolupament d’idees en economia 
circular

Actualment s’està produint un canvi de pa-
radigma en el model econòmic imperant. El 
tradicional concepte lineal d’extreure, pro-
duir, consumir i tirar, insostenible davant 
el creixement constant de la població i de la 
demanda, està donant pas a models més innova-
dors basats en la circularitat dels recursos 
i en productes dissenyats per durar i tornar 
a entrar en la cadena de valor, incorporant 
l’eliminació de tòxics i l’ús d’energies re-
novables: una economia regenerativa per dis-
seny.

Tanmateix, la capacitat de l’economia d’adap-
tar-se i convertir-se en un model eficaç i 
alhora competitiu requereix d’una transfor-
mació profunda de tota l’activitat social i 
econòmica, acompanyada de canvis tecnològics, 
legislatius i culturals. L’ecodisseny, la re-
utilització dels subproductes, l’ecoinnova-
ció en materials i processos productius o els 
nous models de negoci dissenyats per cobrir 
les necessitats del consumidor actual, gene-
ren oportunitats per a projectes innovadors 
orientats a modificar els models de producció 
i consum i facilitar aquesta transformació.

Amb un mercat global estimat en 30 milions 
d’euros anuals que s’espera triplicar abans 
de 2030, l’economia circular representa una 
gran oportunitat per impulsar la competiti-
vitat i la creació d’ocupació a les economies 
europees i mundials.

Davant d’aquest repte, el Parc de Recerca UAB 
i la Departament de Territori i sostenibili-
tat de la Generalitat de Catalunya posen en 
marxa aquest programa destinat a empreses, 
investigadors i doctorands que vulguin em-
prendre en aquest sector, generant projectes 
innovadors en economia circular.



Participants
Investigadors,
doctorands, entitats 
i empreses

Localització
Ed.Eureka del Parc 
de Recerca UAB

Grups de treball 
Equips de treball
multidisciplinaris

inscripció oberta
Fins el 28 de 
maig 2018

Calendari
De l'1 de juny al 
5 de juliol 2018

HORARI
De 10:00h a 13:00h
Sessions de matí 

preu
Curs gratuït
Places limitades

idiomes
Català, castellà i
anglès
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METODOLOGIA

CO-CREACIÓ D'IDEES
"Si coneixem l'entorn és més fàcil detectar 
necessitats i oportunitats"

L’objectiu d’aquesta primera fase és definir conjuntament 
projectes que responguin a necessitats reals de la societat. 

Ha consistit en diferents sessions creatives i de co-creació per 
generar idees a partir dels reptes i problemàtiques dels actors 
implicats en el sector. En aquesta fase hi han participat agents 
de la 4hèlix (empresa, universitat, administració i ciutadania). 

FORMACIÓ I MENTORING

Un cop definida la idea els participants han passat a la fase de 
formació, on professionals del sector els han ajudat a validar.

A més a més, tots els equips han tingut un mentor assignat que ha 
fet seguiment del projecte.

"Aprenem com fer viables les noves estratègies"

CONCURS DE PROJECTES

Per últim, el programa ha celebrat un concurs de projectes. S’han 
atorgat dos premis de 2500€ i 1500€.

"Donem visibilitat als projectes i treballem per la 
seva continuïtat"

CO-CREACIÓ 
D'IDEES

FORMACIÓ I
MENTORING

CONCURS DE
PROJECTES



resultats

7 PROJECTES
DESNVOLUPATS

30 INVESTIGADORS
INSCRITS AL PROGRAMA

28 EXPERTS EN ECONOMIA
CIRCULAR

14 CENTRES DE RECERCA I 
FACULTATS PARTICIPANTS

Greene 3D: Fase de prototipatge del seu producte.

Cerclab: Instal·lats al Coworking del PRUAB.

ACUREM: Fase de negociació per ser Spin Off de la UAB.

ZIN: col·laborant amb l’ajuntament de Caldes de Montbui 
en el projecte “Smart Caldes de Montbui: Destí turístic 
sostenible i emmarcat a l’economia circular”.

2 PROJECTES
guanyadors

4 PROJECTES
Amb continuïtat

Primer premi: Greene 3D.

Segon premi: Cerclab.

3 Universitats implicades

2 ENTITATS PATROCINADORES
Ajuntament de Cerdanyola, Barcelona Synchrotron Park

UAB, UB i UPC



PROGRAMA

1 Fase 1: 
Generació d’Idees

01/06/2018 Taller d’ideació: co-creació per idear nous projectes i solucions disruptives

La finalitat d’aquest taller és la creació d’equips multidisciplinaris, 
amb experts i participants del curs, amb l’objectiu de desenvolupar 
idees i projectes en economia circular mitjançant dinàmiques de 
treball co-creatiu. La llista d'experts que participen està publicada 
al web. 

A càrrec d’Irene Lapuente de La Mandarina de Newton

04/06/2018 De la idea al model de negoci 

Un cop definides les propostes, es farà una aproximació al model de 
negoci de cada projecte. L’objectiu és que els participants pensin 
més enllà de la proposta tècnica i defineixin quin model de negoci 
s’hauria de desenvolupar.

A càrrec de Victor Moyano i Jordi Vinaixa

Marc legal i incentius de l’economia circular

Explicarem el paquet d’economia circular de la Comissió Europea i 
altres estratègies i propostes normatives des d’Europa. Iniciatives 
internacionals. Estratègia d’impuls a l’economia verda i a l’economia 
circular de la Generalitat i projectes europeus per a l’aplicació 
pràctica de l’economia circular. 

A càrrec de Mireia Cañellas, responsable de desenvolupament 
sostenible de la generalitat

06/06/2018

Fase 2: 
Sessions formatives2

Taller inicial d'Empatització amb la temàtica

A través de dinàmiques de Design Thinking, aquest taller vol escoltar 
l’opinió dels consumidors i usuaris per tal de comprendre millor 
l’entorn actual. Les conclusions serviran per definir projectes 
ja que d’aquesta manera serà més senzill establir connexions, 
identificar oportunitats, dificultat i fortaleses que actualment no 
s’estan tenint en compte.

Empatització social i experiència de l’usuari

A càrrec de Beatriz Medina de We&B

TALLER 
INICIAL

18/05/2018

Aquesta sessió serà de 9:30h a 14:00h i es farà a l'hivernacle de 
l'Edifici de l'ICTA (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)

Aquesta sessió serà de 10:00h a 14:00h



08/06/2018

Com finançar el teu projecte

 -Conceptes comptables i financers
 -Construcció d’un Pla d’Inversions i Finançament
 -Previsionals de resultats i tresoreria
 -Càlcul del Punt d’Equilibri
 -Principals factors de fracàs a nivell financer en un Pla de  
 negoci.

A càrrec de Lluís Rodriguez, professor associat de creació d'empreses 
de la UAB

11/06/2018

15/06/2018

Sessió de mentoring individualitzada per projecte

Seguiment individualitzat del projecte per experts

18/06/2018 tècniques de presentació

Aconseguir que els investigadors siguin hàbils a l’hora d’explicar 
en públic les seves idees i projectes, sent clars i concisos i a la 
vegada capaços de transmetre els aspectes més rellevants i convincents. 
Estructuració de la informació i síntesis. Capacitat de captar l’atenció.

A càrrec de Bibiana Villa

20/06/2018

presentació dels projectes i selecció de finalistes

S'escolliran els 5 projectes que passen al concurs final

Fase 3: 
Concurs final3
presentació finaL i acte de cloenda 

Presentació dels projectes i selecció de les idees guanyadores. 
Festa de cloenda. 

05/07/2018

finançament públic

A càrrec de Juan Fran Sangüesa, cap de finançament del Parc de Recerca

PROTECCIÓ DEL CONEIXEMENT

 -Conceptes bàsics
 -Tipus de proteccions
 -Internacionalització de la patent
 -Contractes de llicència
 -Models de valorització de la tecnologia

A càrrec de Xavier Vallvé, cap de l’Oficina de Valorització i 
Patents de la UAB.

Sessió de mentoring individualitzada per projecte

Seguiment individualitzat del projecte per experts

29/06/2018

Aquesta sessió es farà al Palau Robert (Passeig de Gràcia, 107, Barcelona)



Formadors

irene lapuente
fundadora i directora de la mandarina de newton

És directora i fundadora de La Mandarina de Newton. A més a 
més, acumula gairebé deu anys d'experiència en educació, museus, 
desenvolupament d'estratègies de comunicació científica i gestió 
de projectes. Va ocupar càrrecs com el de Cap de Comunicació 
de l'Institut Català de Paleontologia (ICP) i del Departament 
de Llenguatges i Sistemes (LSI) de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC). Al llarg de la seva carrera ha dissenyat 
processos de co-creació en cultura, art, ciència i educació. També 
ha organitzat i facilitat tallers per promoure el metadisseny en el 
sector cultural. El seu interès principal rau en la intersecció de 
les formes d’aprenentatge i és especialista en promoure projectes 
que potenciïn i creuïn el mètode científic, el pensament de disseny 
i els processos creatius.

Mireia cañellas
Responsable de desenvolupament sostenible de la generalitat

Doctora en biologia és experta en gestió i planificació sostenible 
per a administracions públiques. Actualment és responsable de 
desenvolupament sostenible del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya) dissenyant  projectes en 
l'àmbit de l'economia verda i la recerca sostenible que facilitin 
la integració de la sostenibilitat en les polítiques públiques.

VICTOR MOYANO
cap de projectes a fundació creafutur

Més de 12 anys d'experiència en màrketing i investigació de mercats. 
Com a cap de projectes ha participat en estudis relacionats amb 
mobilitat i economia circular. És membre de la xarxa internacional 
Circulab.

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses a la UPF i 
Màster en Màrqueting a IDEC-Universitat Pompeu Fabra. Anteriorment 
va ser analista en investigació de mercat a Novartis i executiu 
de Clients a TNS.

BEATRIZ MEDINA
Socia i consultora de we&b

Beatriz Medina és màster en Ciències Ambientals per la Universitat 
d'Alcalá d'Henares i màster en Comunicació Científica i Ambiental 
per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és sòcia i consultora de 
WE&B treballant com a experta en l'àrea d'innovació socioambiental. 
És treballadora també en el departament de sociologia de l'UAB en 
l'àmbit de la recerca en temes socioambientals.

Té més de 10 anys d'experiència treballant en projectes de 
comunicació científica i intercanvi de coneixements, processos de 
participació pública i análisis sociològiques en percepció de risc 
i tecnologies emergents.



JUAN F. SANGÜESA
RESPONSABLE DE L’ÀREA DE PROJECTES DEL PARC DE RECERCA UAB

És enginyer i doctor en Bioquímica per l’INSA de Lió i la Universitat 
de Montpeller, respectivament. Entre 2009 i 2013 va treballar a la 
Unitat de Projectes de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya 
(IBEC). Al novembre de 2013 es va incorporar a l’equip del PRUAB 
per posar en marxa i coordinar la nova àrea de Finançament i 
Gestió de Projectes.

jordi vinaixa
professor d'esade en innovació i emprenedoria

Des del 2003 és professor d'emprenedoria i direcció estratègica 
de projectes a ESADE Business & Law School. És llicenciat i Doctor 
en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i màster en 
Direcció i Administració d'Empreses també per ESADE.

XAVIER VALLVÉ
cAP DE L’OFICINA DE VALORITZACIÓ I PATENTS DE LA UAB

Cap de l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB. Anteriorment 
va treballar com agent de patents i com a investigador en el sector 
privat. És llicenciat en química i bioquímica per la Universitat 
de Barcelona, té un màster en Economia Aplicada i ha realitzat 
formació especialitzada en propietat industrial en diferents 
centres internacionals. Regularment imparteix cursos a diverses 
institucions i universitats de l’Estat espanyol, a més de ser 
professor en matèria de patents a la UAB. És Agent Europeu de 
Patents després de superar l’European Qualifying Examination al 
2012.

BIBIANA VILLA
Coach executiva i formadora 

Empresària, coach, investigadora i facilitadora de trainings de 
creixement personal i corporatiu, experta en felicitat a l'empresa, 
lideratge i desenvolupament del talent a les organitzacions. 

Diplomada en Turisme, màster en Màrqueting i màster en Protocol 
i Organització d'Esdeveniments. També és màster en Creixement 
Personal i Lideratge per la UB i coach certificada per la ICF. Té 
15 anys d'experiència en empreses multinacionals en organització 
de projectes, formació, gestió, recursos humans, etc.

Lluís Rodriguez
consultor i Professor de creació d'empreses uab

És llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses i ha cursat 
un Postgrau d’especialització en Desenvolupament Econòmic Local i 
Regional i diversos Cursos d’especialització en l’àmbit de la Creació 
d’empreses. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit 
de l’assessorament a la creació d’empreses i el Desenvolupament 
Econòmic Local. Ha dirigit en aquest marc projectes, programes i 
grups de treball en l’administració local, regional i autonòmica. 
És a més professor associat de Creació d’Empreses de la uab i 
consultor d’Emprenedoria i Models de Negoci a Internet a la UOC. 
També és CEO i co-fundador de IDaccion.com.



COM ARRIBAR?

L’Edifici Eureka es troba situat a l’entrada del Campus de la 
UAB, al costat de les quatre columnes i a prop de la Facultat de 
Medicina

Avinguda de Can Domènech (Campus de la UAB)
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - 
Barcelona

Tel. +34 93 586 88 91      

edifici eureka-campus uab

Passeig de Gràcia, 107, 08008 Barcelona
Tel. +93 238 80 91

palau robert



FOTOGRAFIES

IMPACTE A la xarxa

ECO Circular

"La Generalitat y el Parc de Recerca UAB premian el proyecto 
Greene3D, como la mejor iniciativa en economía circular"

LA VANGUARDIA

"Generalitat se une a programa de la UAB sobre proyectos de 
economía circular"

RETEMA

"La Generalitat y la UAB premian el proyecto Greene3D como 
mejor iniciativa en economía circular"

Món Sostenible

"El projecte Greene3D, premiat com a millor iniciativa en 
economia circular"

AL DIA

"Greene3D i Cerclab, guanyadors de la VIII edició del Programa de 
Generació d'Idees"

20 minutos

"La economía circular, una prioridad de los investigadores"
 

Sant Cugat informa

"Greene3D, millor iniciativa en economia circular" 

GESTORES DE RESIDUOS

"Premio para el proyecto Greene3D en una nueva edición del 
Programa de Generació d’Idees de Cataluña"

Descàrrega disponible de les fotografies del Concurs final al 
Flickr del Parc de Recerca UAB.

https://www.flickr.com/photos/pruab/albums/72157692956259230
https://www.lavanguardia.com/vida/20180517/443639139637/generalitat-se-une-a-programa-de-la-uab-sobre-proyectos-de-economia-circular.html
https://blogs.20minutos.es/capeando-la-crisis/2018/07/19/la-economia-circular-una-prioridad-de-los-investigadores/
http://santcugatinforma.com/2018/07/greene3d-millor-iniciativa-en-economia-circular/
http://www.monsostenible.net/catala/noticies/la-generalitat-i-el-parc-de-recerca-uab-premien-el-projecte-greene3d-com-a-millor-iniciativa-en-economia-circular/
https://www.retema.es/noticia/la-generalitat-y-la-uab-premian-el-proyecto-greene3d-como-mejor-iniciativa-en-economi-7WK9R
http://eco-circular.com/2018/07/13/la-generalitat-y-el-parc-de-recerca-uab-premian-el-proyecto-greene3d-como-la-mejor-iniciativa-en-economia-circular/
https://gestoresderesiduos.org/noticias/premio-para-el-proyecto-greene3d-en-una-nueva-edicion-del-programa-de-generacio-d-idees-de-cataluna
https://www.aldia.cat/espanya/noticia-greene3d-cerclab-guanyadors-viii-edicio-programa-generacio-didees-20180706151159.html


ELS PROJECTES



Resumen Ejecutivo

ASPECTOS INNOVADORES 
Y DIFERENCIADORES

La impresión 3D es una tecnología disruptiva que está substituyendo los medios 
de manufactura comunes. El desarrollo de nuevos materiales de impresión 3D 
es un campo que evoluciona paralelamente a ésta, con especial atención en la 
búsqueda de alternativas al plástico de origen fósil.

En GREEN3D combinamos innovación y economía circular: desarrollamos 
material sostenible destinado a la impresión 3D a partir de residuos orgánicos y 
bioplástico. 

Utilizamos como residuo el hueso de aceituna, un recurso muy abundante 
y accesible en España. Actualmente, el hueso de aceituna se usa como 
biocombustible, como aditivo para cemento y cerámica o como filtro de metales 
pesados. Nosotros le añadimos la ventaja de la fabricación a medida que ofrece la  
tecnología 3D.

Fabricamos dos tipos de filamento: uno a partir de hueso crudo y otro a partir 
de calcinado. El hueso calcinado se puede obtener de las calderas de biomasa 
después de darle un primer uso al residuo. Además, transformándolo en carbón 
activo podemos dar nuevas funcionalidades a las piezas 3D, tan singulares como 
la de conducción eléctrica. Entre las potenciales aplicaciones del material también 
se encuentran la absorción de metales pesados, el filtraje de aire o las piezas 
industriales ligeras con propiedades de aislamiento acústico y térmico.

EQUIPO 

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka · Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Barcelona

T +34 93 586 88 91
http://parc.uab.cat 
parc.recerca@uab.cat

GREENE3D
Filamento sostenible para impresión 3D basado en residuos 
agroindustriales orgánicos como el hueso de aceituna, una valiosa 
materia prima abundante y de proximidad. 

NECESIDAD SOLUCIÓN

1. En España se produce el 
75% de aceite de oliva 
del mundo dando lugar a 
450.000 toneladas de resi-
duo de hueso al año.

2. El auge de la impresión 
3D provocará un aumento 
del consumo de material 
plástico al ser su principal 
materia prima. Se deben 
buscar alternativas verdes.

3. Hay una oferta limitada de 
materiales funcionales para 
impresión 3D. 

1. Fabricación de filamento 
para impresión 3D a partir 
de hueso de aceituna y 
bioplástico.

2. Producción local, económi-
ca y sostenible.

3. Reducción del impacto 
medioambiental del uso de 
plástico de origen fósil.

4. Piezas 3D funcionales 
para filtros de agua y aire, 
conductoras eléctricas o 
para  aislamiento acústico y 
térmico.

Laura López Mir

Doctora en Física 
de Materiales por el 
ICMAB. Especializada 
en crecimiento y 
caracterización de 
materiales para la 
nanotecnología.

Beatriz Espinosa 
Aquino

Doctoranda en Ciencia y 
Tecnología Ambientales en 
ICTA-UAB. Especialista en 
metabolismo y análisis de 
ciclo de vida de residuos 
sólidos.



MERCADO OBJETIVO Y COMPETENCIA

El mercado de materiales para impresión 3D se estima en 790 millones de € para 
2020, con un incremento anual del 13.6% entre 2014 y 2020. Entre las empresas 
líderes en el mercado se encuentran 3D Systems Inc., Stratasys, ExOne GmbH o 
Arkema (Frost & Sullivan).

Nuestros potenciales clientes son diseñadores industriales y técnicos del sector 
de la construcción y de compañías de filtros de agua y aire. También fabricantes 
autónomos que tengan un equipo de impresión 3D al alcance. 

Siendo el sector de la construcción donde se publican más patentes de nuevos 
materiales para 3D, vamos a incidir en la innovación que supone nuestro material 
respecto a sus funcionalidades, su sostenibilidad y el bajo coste de producción.

ALIANZAS

En Leitat, ESEIAAT y Fablabs disponemos de las instalaciones necesarias para 
fabricar el material y el filamento. Leitat puede ser un potencial aliado para 
impulsar el proyecto. Investigadores de SUTD (Singapur) y ESEIAAT (Terrassa), con 
amplio conocimiento y experiencia en bioplásticos y materiales para impresión 
3D, nos proporcionan asesoría. 

PROYECCIONES  FINANCIERAS

2019 2020 2021 2022

Ingresos   0 10.000 € 150.000 € 600.000 €

Gastos  10.000 € 60.000 € 100.000 € 150.000 €

Margen Bruto -10.000 € -50.000€ 50.000 € 450.000 €

Nr de clientes 0 2 50 200

NECESIDADES  FINANCIERAS

• Fabricación del prototipo: 2000-3000 €

• Pruebas de impresión de piezas: 1000-2000 €

• Pruebas mecánicas y de absorción: 1000 €

• Prueba de concepto: 5000-7000 €

• Piloto industrial: 50.000 €

GREENE3D · Resumen Ejecutivo

ESTADO DE DESARROLLO

El proyecto está en fase de 
investigación básica. Tenemos 
proveedores de hueso de aceituna 
y bioplástico y colaboradores para 
realizar la prueba de concepto a 
nivel de laboratorio.

PASOS FUTUROS

1. Crear los primeros pellets 
de material con diferentes 
concentraciones residuo/
bioplástico y diferentes 
tamaños de partícula.

2. Testear propiedades físicas: 
mecánicas, térmicas, etc.

3. Fabricar el filamento.

4. Demostrar sus propiedades 
funcionales (absorción 
de metales y moléculas o  
conducción eléctrica).

5. Contactar con posibles clientes 
y compañías fabricantes de 
materiales.

6. Transferencia tecnológica a 
un sistema de producción 
industrial.

PROPIEDAD 
INTELECTUAL

Se prevé crear una patente del 
producto desarrollado y, con la 
financiación suficiente, un sistema de 
producción propio.

El alcance geográfico de 
comercialización es global ya que el 
producto es de fácil distribución y se 
prevé venta online.



Resum Executiu

ASPECTES INNOVADORS I DIFERENCIADORS

Model de Negoci de caràcter social que amb l’ús de la existent tecnologia de la 
Transformació de residus Plàstics en filament per Impressora 3d es crearan productes d’alt 
valor afegit, upcycling.

Es desenvoluparà a través d’un plataforma web d’innovació oberta on fomentar la 
col·laboració entre iguals i la transferència de coneixement així com en un espai maker; 
on recuperar els residus amb una màquina de reverse vending i es transformarà amb 
màquines que produeixen filament per impressora 3d per ser utilitzat en la producció.

El projecte capacitarà l´alfabetització digital i noves tecnologies tant a la plataforma web 
com a l’espai físic fent servir a persones en risc d’exclusió i fomentant la seva autonomia 
personal i el desenvolupament del seu potencial creatiu.

El projecte podrà ser inclòs com a projecte dins de les polítiques estratègiques de 
Responsabilitat Social i Sostenibilitat de les Empreses així com en les polítiques públiques 
de les administracions en matèria de foment de l’ocupació, de la innovació tecnològica i 
social i de l’economia circular.
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Cerclab
Laboratori d’upcycling transformatiu 4.0: Xarxa d’espais de recuperació, 
formació, transformació, creació i reparació a partir de plàstic reciclat dels 
residus d’envasos. Vinculació d’aquests espais mitjançant una plataforma web 
d’innovació oberta on s’impartiran cursos d’innovació social i tecnològica i és 
fomentarà la col·laboració i sinèrgies entre usuaris promocionant la inclusió 
sociolaboral de persones amb diversitats o en risc d’exclusió.

NECESSITAT SOLUCIÓ

1. Manca de sinergies entre empreses i 
ciutadania i administració pública

2. Projectes estratègics amb alt poten-
cial comunicatiu en matèria de Res-
ponsabilitat Social i Sostenibilitat

3.  Manca de projectes d’economia 
circular i ecoinnovació coneguts per 
la ciutadania

4. Manca d’espais de formació i alfabe-
tització digital en noves tecnologies

5. Comunitats virtuals de col·laboració 
que es puguin, a més, connectar 
amb un espai físic

6. Inclusió sociolaboral de persones en 
risc d’exclusió

1. Cerca de sinergies entre empreses, 
ciutadania i administració pública a 
través de l’espai maker,  la plataforma 
web i la formulació de projectes 
conjunts. 

2. Desenvolupament de projectes 
estratègics per a empreses que 
millorin la seva cadena de valor en 
matèria de Responsabilitat social i 
Sostenibilitat

3. Desenvolupament de projectes 
d’economia circular amb un enfoca-
ment d’ecoinnovació centrada en les 
persones

4. Creació i dinamització d’espais 
d’alfabetització i formació digital 
centrat en la fabricació 4.0 dins de 
l’economia circular

5. Desenvolupament i dinamització 
d’una plataforma web d’innovació 
oberta on fomentar la col·laboració 
entre iguals i fomentar la transferèn-
cia de coneixements a través del des-
envolupament de cursos, disposar 
de recursos 

6. Inclusió sociolaboral de persones 
en risc d’exclusió a través de la seva 
capacitació en noves tecnologies 
així com de desenvolupar el seu 
potencial creatiu

Laboratori d’ upcycling transformatiu 4.0.
Ecoinnovació centrada en les persones

EQUIPO 

Gerardo Ezequiel 
Martin Carreño

Soci fundador i executiu 
a Semilla, Ambientòleg i 
estudiant del màster en 
Ciència i Tecnologia de la 
Sostenibilitat (UPC) i de 
Ciutat i Urbanisme (UOC). 
Consultoria i comunicació 
estratègica en sostenibilitat.

Marta Santamaría 
Molina

Investigació al Laboratori 
d´Estudis Socials 
d’Enginyeria Civil (LESEC) 
i estudiant del màster en 
Ciència i Tecnologia de 
la Sostenibilitat (UPC). 
Formació en Enginyeria 
en Disseny Industrial i 
desenvolupament del 
Producte (UPV)

Erica Volpini

Socia fundadora i executiva 
de Semilla, dissenyadora 
gràfica i educadora, ha 
estudiat Disseny gràfic i 
comunicació visual, i té 
un màster en Educació en 
Arts i Disseny a Piet Zwart 
Institute. Ha treballat com a 
dissenyadora a Rotterdam 
(Holanda) i a Itàlia. 
Consultoria i comunicació 
estratègica en sostenibilitat.



MERCAT OBJECTIU I COMPETÈNCIA
• El mercat de la impressió 3D creixerà a un 16% anual fins al 2022
• El mercat d’impressores 3D professionals creix un 40%
• El reciclatge de plàstic a les llars espanyoles va créixer un 7,4% el 2016
• Per a 2030 tots els envasos de plàstic a la UE siguin reciclables o reutilitzables

Mercat objectiu:
Grans Empreses que volen millorar el seu rendiment social i mediambiental amb la col·laboració en el projecte per millorar la seva 
cadena de valor a través de la seva inclusió en el pla estratègic de Responsabilitat Social i Ambiental o en el seu pla estratègic de 
Sostenibilitat. 
PyMEs amb els “residus plàstics domèstics d’oficina” que no vol començar / ampliar el seu pla d’acció sostenible i té menys recursos que 
les grans empreses i l’altre extrem de client podia ser la ciutadania amb personalització de productes (a més d’auto upcycling de propis 
residus, empoderament, etc). 
Ciutadania: Persones que volen disposar d’un espai per formar-se i treballar en projectes d’innovació tecnològica i social a través de la 
fabricació 4.0.
Administración Pública: Foment de les estratègies d’economia circular i innovació social.

Competència:
Espais de fabricació digitals existents a la ciutat:

• Ateneu de Fabricación Digital de Les Corts
• Makers of Barcelona

• FAB LAB Barcelona

ALIANCES
Espais de Fabricació Digital: 
• L’Ateneu de Fabricació digital
• Makers of Barcelona
• FABLAB Barcelona

Administració Pública
• Agencia Catalana de Residus
• Ajuntament de Barcelona

Empreses
• Unilever
• Ecoembes
• Gestores de residus

PROJECCIONS FINANCERES

2019 2020 2021 2022

Ingresos   50.000 € 75.000 € 90.000 € 125.000 €

Gastos  63.500 € 54.000 € 54.000 € 54.000 €

Margen Bruto -13.500 € 21.000€ 36.000 € 71.000 €

Nr de clientes 2 6 8 15

NECESSITATS   
FINANCERES
Costos
Costos puntuals:

•  Maquinaria: 
• Protocycler: 1.500 €
• Tomra T9: 8.000€

Costos fixos:
• Salaris 3 x 1.000€: 3.000 €/mes
• Lloguer espai: 1.000 €/mes

Variables de costos:
• Consumibles 100 €-300 €/ mes
• Manteniment 50 €-200 €/mes

Ingressos
Venda d’actius:

• Marxandatge per a empreses
• Escultures fetes per col·lectius amb diversitat
• Fundes per a mòbils personalitzades

Tarifa d’ús
Pagament per ús del servei d’impressió 3D tarifat per temps

Quota de subscripció
Quota que poden pagar les empreses o els ciutadans per 
accedir al servei.

Pagament per impacte
Les empreses poden pagar després d’un estudi de l’impacte 
després de la millora de la seva cadena de valor.

Pagament per publicitat
Les empreses poden pagar per publicitar-se a la plataforma 
web o en els diferents projectes que es desenvolupin.

Patrocini
Les empreses i empresaris individuals poden patrocinar 
projectes puntuals concrets, aportar matèria primera, etc

Cerclab · Resum Executiu

ESTAT DE 
DESENVOLUPAMENT

Amb les reduccions de costos agressives 
per a la impressió en 3D disponibles pel 
codi obert d’autorreplicació de prototips 
ràpids (RepRaps) l’avantatge econòmic de 
la fabricació distribuïda personalitzada s’ha 
convertit substancial. A més, la quantitat 
de dissenys gratuïts creix exponencialment 
i el desenvolupament i comercialització del 
recyclebot (extrusores de plàstic que fabri-
quen filaments d’impressió tridimensionals 
a partir de reciclats o materials verges) 
han millorat en gran mesura la selecció de 
materials disponibles per a la impressora 
prosumer 3 -D.

Aquestes tendències indiquen que més 
persones fabricaran els seus propis pro-
ductes de polímers, però, hi ha el risc que 
una fracció encara més gran de residus de 
polímers no sigui reciclada.

Màquina per a la recuperació de plàstic 
mitjançant reverse vending:

• Plastic reverse vending machine: 
https://www.tomra.com/en/
collection/reverse-vending

Hi ha diversos projectes que han desenvo-
lupat màquines per a la transformació de 
plàstic en material per imprimir:

• Precious plastic: https://
preciousplastic.com/en/machines.
html

• Protocylcler: https://redetec.com/
• Felfil: https://felfil.com/

PASSES FUTURES
1. Comprar màquina de recuperat de 

plàstic

2. Desenvolupament de plataforma 
web d’innovació oberta

3. Cerca de sinergies amb empreses 
(proveïdors, clients i espais de 
fabricació digital) i administració 
pública

4. Desenvolupament de prova pilot en 
un espai de coworking

5. Lloguer d’espai propi

6. Escalar el projecte

7. Desenvolupament de màquina de 
reverse vending, de transformació de 
filament i impressió en una màquina 
unitària que es pugui instal·lar en 
espais públics

FITES I ALTRES
Es prioritzarà i potenciarà l’ús de patents 
obertes, el codi obert i la col·laboració 
entre parells en el desenvolupament del 
projecte.

Des del desenvolupament de la plataforma 
web i les eines que estaran a disposició 
dels usuaris fins a la maquinària emprada.



Resumen Ejecutivo

ASPECTOS INNOVADORES 
Y DIFERENCIADORES
La escasez de agua es uno de los principales problemas a los que se deben enfrentar las sociedades con un régimen 
pluviométrico variable e irregular con tendencia a sufrir episodios de sequía. La desalinización seria fuente alternativa 
de agua si fuera capaz de mejorar su impacto ambiental y el alto consumo energético que necesita. En 2006 en 
España existían más de 700 desalinizadoras, con una capacidad instalada de 2 hm3/día, el 28% del total del consumo 
de agua de los hogares españoles, 
2.616 hm3/año, http://www.ine.es/
revistas/cifraine/0108.pdf. 

La idea del proyecto de 
desalinización offshore surge de 
la necesidad de algunas zonas, 
como la mediterránea, de una 
desalinización estacional, con 
bajo impacto ambiental. Construir 
una desalinizadora en una 
plataforma marítima alimentada 
por energías renovables e implementando materiales avanzados, ayudaría a mejorar el impacto paisajístico, a 
reducir los consumos energéticos y los costes de bombeo, en definitiva, a ser más sostenibles en una tecnología que 
habitualmente es cara. 

Nuestro sistema se dividirá en dos módulos. El primer módulo consistirá en una estructura fija en mar abierto donde 
estén localizados los molinos dimensionados para abastecer la desalinizadora móvil, así como todas las conducciones 
necesarias para transferir el agua desalinizada a tierra. El segundo módulo será una estructura flotante móvil, que 
contendrá la tecnología desalinizadora por osmosis inversa y que se acercará al primer módulo, pudiendo atender las 
necesidades puntuales de las localidades costeras aprovechando los momentos óptimos de generación de energía 
por viento.

EQUIPO 

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka · Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Barcelona

T +34 93 586 88 91
http://parc.uab.cat 
parc.recerca@uab.cat

BeWater: 
Plantas desalinizadoras flotantes 
Integración de tecnologías desalinizadoras en plataformas flotantes móviles en el mar 
cerca de la costa y alimentadas por molinos eólicos para abastecer las demandas de 
agua estacionales de las ciudades costeras. Implementación de materiales avanzados 
para mejorar las propiedades mecánicas de las membranas de ósmosis inversa y 
disminuir consumos energéticos y la utilización de químicos de limpieza.

NECESIDAD SOLUCIÓN

1. Falta de agua potable (estacional en zonas 
turísticas en el levante del estado español 
y Canarias y Baleares, donde no hay ríos ni 
lagos). 

2. Las grandes desalinizadoras crean un 
gran impacto medioambiental (p.e. IDAM 
TORREVIEJA)

3. Estas instalaciones consumen una enorme 
cantidad de energía y la conversión es 
de como máximo un 50% del total del 
bombeo.

4. Se prevé un fuerte incremento en las próxi-
mas décadas de este tipo de tecnologías, 
puesto que tendremos periodos de escasez 
de agua dulce, con el consiguiente incre-
mento del precio de la misma.

5. Incorporación de energías renovables 
al proceso de osmosis inversa para la 
producción de agua dulce, mitigando así 
la contaminación atmosférica y el efecto 
invernadero

6. El agua en el planeta se concentra en mar 
y océanos:

1. El producto que ofrecemos contiene dos 
módulos: a) varias unidades de un módulo 
fijo con un molino de viento y una tubería 
que se dirige a un depósito en tierra; b) 
un segundo módulo consistente en una 
embarcación a motor y vela portando la 
tecnología desalinizadora que trabajaría 
en una u otra estación fija en función de la 
productividad eólica y necesidades hídricas 
puntuales. 

2. Al ser un sistema offshore, el impacto 
ambiental disminuye considerablemente: 
mediante una disminución de bombeos de 
1/3 del volumen de agua con respecto a 
una desalinizadora en tierra.

3. La aplicación de materiales avanzados en 
las membranas que consigan aumentar la 
conversión del proceso global de desalini-
zación.

4. Sistemas más pequeños, que se pueden 
construir con una menor inversión financie-
ra (menos riesgos).

5. Al ser una planta alimentada por energía 
eólica el problema energético se resuelve 
de manera eficiente y sostenible. 

6. Además se promueve la creación de em-
pleo cualificado en navegación, posible-
mente procedente del sector de la pesca, en 
una extraordinaria crisis de empleo desde 
hace muchos años. 

Silvia Chellini

L. Ciencia de los Materiales. 
Experiencia 10 años energías 
renovables e ingeniería 
de producto. Business 
development manager de 
la Red de investigación en 
Química Computacional.

Dra. Beatriz Corzo 

L. en ingeniería química. 10 
años tratamiento de aguas. 
Project Manager en Acciona 
Agua en desalinización de 
aguas. Actualmente, gestora 
de proyectos I+D en Sorigué. 

Pablo Bou

L. Ciencias del Mar, MsC 
Acuicultura, 10 años 
experiencia en acuicultura i 
conformación de consorcios. 
Actualmente Business 
development manager de la 
Xarxa Marítima de Catalunya.

Laura Vinardell

Graduada en Nanociencia 
y Nanotecnología y 
estudiante del máster en 
Ciencia y Tecnología de la 
Sostenibilidad.



MERCADO OBJETIVO Y COMPETENCIA

El mercado objetivo de nuestro proyecto son las administraciones públicas de las zonas 
costeras y de bajo índice de precipitación y el aumento de temperatura hará más extremos 
los climas, las zonas poco húmedas se volverán todavía más, requiere implementar 
tecnologías eficientes y que no dañen los ecosistemas.

Existe una empresa que ofrece un producto similar: la noruega OWD (https://www.
offshorewd.com/).

Existen varios estudios de viabilidad de desaladoras, entre las cuales señalamos un estudio 
de Toshifumi Kokubun, Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd y un trabajo de final de 
carrera centrado el análisis DAFO de una planta offshore alimentada por energía eólica, 
responsable. Dr. Villarrubia (UB).

ALIANZAS

Para el desarrollo del proyecto es necesario establecer alianzas y/o Joint Venture. Entre los 
socios posibles:

• Empresas desaladoras: Cadagua (filial Ferrovial)

• Empresas tecnológicas: Sorigué 

• Empresas fabricantes de membranas de osmosis inversa: Nano H2O, líder en 
mercado.

• Empresas expertas en la construcción de plataformas flotantes, como montacargas, 
barcos… 

• Dr. Climent (UPC): miembro de la Xarxa Marítima de Catalunya (XM), estructuras 
flotantes offshore. 

• Dr. Martín (UPC): Miembro XM. Ingeniería naval y diseño barcos.

• Dr. Gómis (UPC): Miembro XM. Experto en E. eólica offshore.

• Dr. Mas (UB): miembro Xarxa de Química Computacional (XQ). Experto en 
simulación fisicoquímica y plásticos.

• Dr. Aleman (UPC): miembro XQ. Experto en materiales funcionales.

• Dr. Villarrubia (UB): director tesis desalinizadoras con e. Eólica. 

NECESIDADES  FINANCIERAS

Necesitamos capital humano y material para poder diseñar y configurar la desalinizadora 
flotante con energías renovables (1.000.000€). El capital estará destinado al desarrollo del 
diseño estructural de una plataforma flotante que soporte la desalinizadora y los molinos 
eólicos. A los centros tecnológicos encargados de implementar nuevos materiales a 
las membranas de ósmosis inversa. Además, parte de este presupuesto irá destinado a 
construir una planta piloto de pruebas para determinar la viabilidad de la implementación 
de la tecnología y a realizar un estudio de mercado y un business case para poder 
determinar potenciales clientes y estimar el retorno de la inversión. 

BeWater · Resumen Ejecutivo

ESTADO DE DESARROLLO

El proyecto que planteamos se 
encuentra en una fase inicial de 
evaluación en la cual se ha puesto 
en común ideas procedentes de 
diferentes sectores en función a los 
perfiles del equipo. Se ha realizado 
una búsqueda del estado del arte 
de proyectos similares que nos han 
hecho ver que éste es un asunto 
estratégico dentro de la filosofía de 
economía circular y aprovechamiento 
de energía renovable. Tras 
concretar el modelo de negocio, 
se profundizará en los productos 
derivados del mismo, así como su 
potencial protección (patente, secreto 
industrial, diseño industrial…).  

PASOS FUTUROS

En función de la viabilidad 
tecnológica y económica de los 
planteamientos, los integrantes 
del equipo promotor de la idea 
tenemos la capacidad de organizar 
un consorcio capacitado para llevar 
a cabo las primeras pruebas de 
concepto, así como evaluar fuentes 
de financiación para sufragar su 
desarrollo.

Una posible solución para financiar 
esta primera fase es solicitar la 
ayuda europea SME Instrument, 
fase 1 (50.000€), que nos permitirá 
construir un modelo de negocio, así 
como buscar financiación para las 
siguientes fases.

PROPIEDAD 
INTELECTUAL

Abaste geográfico: Cuenca 
mediterránea, ciudades turísticas y 
con escasez de agua principalmente.

Barrera entrada: permisos 
ambientales para estructuras fijas; 
permisos marítimos. 

No se ha encontrado ninguna 
patente que combine las soluciones 
propuestas.  

Patentes similares:

• https://goo.gl/J3riXD

• https://goo.gl/dZTfnF

• https://goo.gl/Fo8WMv

• https://goo.gl/JGPEyx

PROYECCIONES  FINANCIERAS

2019 2020 2021 2022

Ingresos   0 0 500.000€ 1.000.000€

Gastos  50.000€ + 
500.000€ 500.000€ 600.000€ 600.000€

Margen Bruto 0 0 0 60%

Nr de clientes 0 0 1 2



Resumen Ejecutivo

ASPECTOS INNOVADORES 
Y DIFERENCIADORES

El mercado actual de la remediación de suelos ofrece tratamientos fisicoquímicos costosos 
y poco eficientes. Además, la aplicación de los tratamientos biológicos en Europa se ha 
visto limitada por la escasa transferencia de conocimiento entre empresas y centros de 
investigación y universidades. Las empresas que actualmente comercializan consorcios 
bacterianos para estas aplicaciones se encuentran principalmente en Estados Unidos y 
Canadá y esto encarece el producto en Europa por el transporte. 

Nuestro proyecto aprovecha las oportunidades de la tecnología actual para realizar un 
diagnóstico concluyente sobre las posibilidades de un suelo para ser descontaminado de 
forma biológica. Esto puede suponer un ahorro para el propietario y una mayor eficiencia 
en el tratamiento. 

Nuestro grupo de investigación tiene más de diez años de experiencia en el estudio 
de estas bacterias (fisiología, bioquímica y genómica) y en su uso para descontaminar 
acuíferos reales (desde pruebas piloto a “full scale”). 

DechloBac es el primer producto biológico disponible en Europa que permite 
descontaminar acuíferos con compuestos organoclorados. Este consorcio es natural y 
se encuentra altamente enriquecido con bacterias que pueden transformar compuestos 
tóxicos y cancerígenos como el tricloroetileno y diclorometano a compuestos inofensivos 
como el etileno y acetato.
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ACUREM
Servicios de ingeniería ambiental aplicados a la remediación de 
acuíferos contaminados con organoclorados. Técnicas para diagnosticar 
el potencial de remediación biológica de un acuífero contaminado. 
Disponemos del primer consorcio bacteriano comercializado en Europa 
(DechloBac) capaz de transformar la mayoría de estos contaminantes a 
compuestos inocuos y ambientalmente aceptables en los acuíferos.

NECESIDAD SOLUCIÓN

1. Las técnicas convencionales para 
descontaminar estos acuíferos se 
han demostrado efectivas para 
reducir la concentración de estos 
compuestos en el foco de la con-
taminación pero no para alcanzar 
los objetivos de concentración 
fijados por la legislación.

2. Los tratamientos de bombeo 
para extraer y tratar esta conta-
minación requieren una inversión 
alta para instalar, mantener y 
operar el sistema mientras que los 
oxidantes químicos tienen precios 
elevados que limitan su aplica-
ción a gran escala.

3. Los tratamientos que requie-
ren extraer el contaminante al 
exterior suponen un riesgo por 
la exposición a los trabajadores 
y población cercana. Además 
puede ser necesario su traslado a 
plantas de tratamiento o vertede-
ro suponiendo un coste adicional.

Los tratamientos biológicos in situ 
permiten:

1. Cumplir con los límites de con-
centración fijados por la norma-
tiva. 

2. Reducir costes. En el caso que se 
realice una bioestimulación, los 
reactivos son muy económicos e 
incluso gratuitos si son subpro-
ductos.    

3. Tratamiento ambientalmente 
aceptable. Las bacterias que 
contiene DechloBac no son pató-
genas ni suponen ningún riesgo 
para el medio.

4. La biorremediación es compatible 
con los tratamientos fisicoquími-
cos. 

5. Se trata de un tratamiento in situ, 
no se requiere movimiento de 
suelos y no se genera un residuo 
final. 

EQUIPO 

Ernest Marco

Profesor del Departamento 
de Ingeniería Química, 
Biológica y Ambiental 
(DQBA) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB). En los últimos diez 
años se ha especializado en 
el estudio de las bacterias 
dehalorespiradoras. 
Ha aislado y descrito 
nuevas cepas bacterianas 
y ha realizado varios 
trabajos aplicados de 
biorremediación in situ con 
diversas ingenierías del 
ámbito de la remediación.

Romina Avila

Doctoranda en el DQBA de 
la UAB. Master en Ingeniería 
Biológica y Ambiental. 
Actualmente trabajando 
en biodegradación de 
compuestos orgánicos.



MERCADO OBJETIVO Y COMPETENCIA

Nuestros servicios y producto se dirigen a ingenierías y consultorías del área del 
tratamiento de suelos contaminados.

El mercado estaría potencialmente constituido por aquellos emplazamientos 
contaminados por compuestos clorados (Europa: 117000, Catalunya: 1147). En 
Catalunya, para el tratamiento de estos acuíferos, se emplean principalmente 
técnicas fisicoquímicas (71%) y de contención (6%). Por lo tanto existe un 
mercado para los tratamientos biológicos ya que apenas se ha explotado.

El gasto en la gestión de suelos contaminados en Europa procede en un 42% de 
fondos públicos. En Catalunya el coste estimado de remediación del 22% de los 
suelos contaminados es mayor a 0,5M euros.

No se comercializan productos similares a Dechlobac en Europa y esto supone un 
nicho de mercado no explotado. En España existen algunos centros tecnológicos 
que usan algunas de las técnicas que ofrecemos para el diagnóstico de estos 
suelos contaminados pero su aplicación ha sido muy limitada. 

ALIANZAS

El grupo BioremUAB del DQBA de la UAB dispone de las instalaciones necesarias 
para el escalado de Dechlobac y será un aliado clave por su “know-how” en 
los proyectos aplicados. Se han realizado entrevistas con los responsables 
de remediación de acuíferos de la Agència Catalana de l’Aigua y la Agència 
de Residus de Catalunya. Otras alianzas relevantes son la UFZ, centro de 
investigación alemán de referencia en el campo de la biorremediación, y el grupo 
de investigación MaiMA de la UB que son expertos en el análisis e interpretación 
de isótopos estables. Por último, otras alianzas estratégicas son las ingenierías con 
las que hemos trabajo previamente en el marco de convenios de colaboración.

PROYECCIONES  FINANCIERAS

2019 2020 2021 2022

Ingresos   [€] 20.000 75.000 130.000 225.000

Gastos  [€] 56.968 66.968 108.032 139.752

Margen Bruto [€] -36.968 8.032 21.968 85.248

Nr de clientes 1 3 6 11

NECESIDADES  FINANCIERAS

Las necesidades financieras se establecen para el primer año:

• Costes fijos: contratación de un/a técnico/a superior de investigación a 
jornada completa (43.668 €) que desarrollará el escalado de Dechlobac; 
tareas de difusión y comercialización de los servicios que ofrece ACUREM; 
realización de ensayos y análisis que encarguen empresas interesadas; 
búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.

• Costes variables: consumibles (7.000 €) para el laboratorio, canon DQBA y 
UAB, regalías UAB (6300 €).

ACUREM · Resumen Ejecutivo

ESTADO DE DESARROLLO

• Las técnicas para el 
diagnóstico de los suelos 
contaminados se han puesto 
a punto en el laboratorio y 
se han validado en acuíferos 
reales. 

• Las bacterias que conforman 
Dechlobac se han obtenido 
y caracterizado en estudios 
previos en nuestro laboratorio 
y se han cultivado a escala 
microcosmos (65 mL) y 
en reactores de 5 L. Se ha 
adquirido recientemente un 
reactor de 20 L. 

• Se han realizado varias 
entrevistas con empresas 
interesadas y con responsables 
de la administración 
competente. 

PASOS FUTUROS

• Escalar la producción de 
Dechlobac a reactores de 20 L. 

• Realizar estudios sobre la 
actividad enzimática de 
Dechlobac después de varias 
semanas en refrigeración para 
determinar el tiempo máximo 
de almacenamiento. 

• Diseñar nuevos productos 
comercializables (por ejemplo 
formulación de sustratos 
de fermentación lenta para 
bioestimulación).

• Realizar entrevistas a las 
principales empresas del 
sector de remediación del país. 

• Diseño de la página web 
para publicitar los servicios y 
productos.

PROPIEDAD 
INTELECTUAL

Inicialmente se contempla la 
redacción de un contrato (“Biological 
Material Transfer Agreement”) como 
fórmula para transferir y proteger 
Dechlobac en su comercialización. 

El alcance comercial contempla 
España en primera instancia y otros 
países europeos a medio plazo.



Resum Executiu

ASPECTES INNOVADORS      
I DIFERENCIADORS

Dins de la primera fase del projecte, el concepte del landfill mining, és un 
concepte molt novedós. Consisteix a trobar alternatives a materials que 
actualment van als abocadors amb l’objectiu de dona’ls-hi un nou us. La majoria 
de les activitats dins d’aquest àmbit responen a activitats puntuals/locals dins 
d’un abocador que no tenen intenció de ser escalades/compartides a altres 
abocadors ni amb la resta de la cadena de processat del residu. Addicionalment, 
també estan centrades a buidar el abocadors, però no a evitar que s’omplin més 
analitzant els materials que entren per veure si es pot fer un us alternatiu, sumant-
se a la feina que fan el gestors de residus. 

EQUIP

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka · Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Barcelona

T +34 93 586 88 91
http://parc.uab.cat 
parc.recerca@uab.cat

N.B.E.T
NBET és una plataforma digital que uneix el segment de 
productors de residus industrials i tots els grups d’interès que 
vulguin reutilitzar residus industrials en forma de productes o 
subproductes. La plataforma està pensada en donar solucions 
d’intel·ligència artificial per ajudar a prendre decisions sobre les 
reutilitzacions.

NECESSITAT SOLUCIÓ

Actualment un 44% del resi-
dus es reciclen i l’objectiu de 
la EU es arribar al 2030 a un 
70% al 2030. En aquest entorn, 
el projecte busca potenciar la 
reutilització dels residus in-
dustrials com a subproductes 
o productes nous que generin 
noves cadenes de valor.

Actualment hi ha molts residus 
en tractament de disposició i 
rebuig (abocador) que poden 
ser recuperats i valoritzats,  
però no es coneixen, ni es fa la 
suficient difusió fora del circuit 
de l’administració. . Ej. mermes 
de materials absorbents, pasta 
de paper, cendres de les fone-
ries, etc

L’objectiu del projecte es, a tra-
vés de donar a conèixer casos 
reals de reutilització, i oferint 
diferents serveis, crear una pla-
taforma que permeti posar en 
contacte ofertants de materials 
valoritzables amb demandants 
d’aquest materials.

Com a primera fase del pro-
jecte, cal promoure i  executar 
aquests casos de reutilització, 
per començar a construir la 
plataforma que permetrà fer 
aquest projecte escalable. Es 
començarà doncs per a estudiar 
i valoritzar alguns materials de 
disposició i rebuig existents  a  
abocadors, centrant el projec-
te en el concepte de mineria 
d’abocadors.

Toni

Agent de residus

Blanca 

Investigadora intel·ligència artificial CSIC

Nuria 

Dept. Innovació Celsa

Elena 

Inversora Capital Risc



MERCAT OBJECTIU I COMPETÈNCIA

Es necessari investigar una mica més.

ALIANCES

Caldria la implicació de diversos agents dins de la cadena de materials:

• Administració pública

• Abocadors

• Gestors de residus

• Empreses 

NECESSITATS FINANCERES

Una vegada la idea es validi, es podrà fer una estimació del cost i una proposta de 
com finançar-lo. 

N.B.E.T · Resum Executiu

ESTAT DE 
DESENVOLUPAMENT

Validació de la idea

PASSES FUTURES

Obtenir entrevistes amb cadascun 
dels agents per a veure si es viables 
la idea o no.

FITES I ALTRES

Per a poder fer escalable el projecte, 
es planteja crear una plataforma que:

1. Per una banda analitzi els 
materials / components 
del residus que arriben als 
abocadors.

2. Per una altra banda, es faci 
una cerca de investigacions 
/ tecnologies que reutilitzin 
materials.

3. Realitzi propostes on encaixi 
material amb tecnologia de 
valorització per a fer un anàlisi 
més detallat.



Executive  Summary

INNOVATIVE AND DIFFERENTIAL ASPECTS

• Reuse and valorisation of a by-product of the meat industry, a large part 
of which is currently incinerated. The proposal leads to extend the useful 
lifetime of those poultry feathers.

• Implementation of a Circular Economy System: the use of feathers as filters 
can be incorporated in the textile industry to clean their wastewaters, 
allowing its reuse within the manufacturing process. 

• Our filters involve a decrease in costs for the producer and the end-users. 

• Economic savings: water consumption by the company will be considerably 
reduced. 

• Increase sustainability with regard to some of the current filtration systems 
for wastewaters.

• Unique in the Catalan and Spanish market (in exploitation of feathers like 
systems of filtration of contaminated wastewater).

TEAM

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka · Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Barcelona

T +34 93 586 88 91
http://parc.uab.cat 
parc.recerca@uab.cat

Water Filter & Feathers 
(WF&F)
Ecological, economical and efficient system for the treatment of 
industrial waters employing poultry feathers, taking advantage of its 
ability to adsorb pollutants.

NEEDS SOLUTION

1. Generation of tons of 
feathers per year due to 
the high consumption of 
poultry meat.

2. High cost related to the 
feathers’ disposal.

3. The need for certain infras-
tructures and energy con-
sumption for the pretreat-
ment and preparation of 
the conventional adsorbent 
materials.

4. Huge water consumption in 
the textile industry, mainly 
during the cleaning pro-
cesses. These wastewaters 
have a large variation in its 
composition, from surfac-
tants and dyes to heavy 
metals.

1. Decrease of the feathers 
by-product incineration, 
through its reintroduction 
into the market as filters for 
the treatment of industrial 
wastewaters.

2. Collection of feathers 
directly either from the sl-
aughterhouse or the waste 
manager, becoming a cost 
saving for them. 

3. Simplicity in the treatment 
and packaging of poultry 
feathers filters. 

4. Application of feather filters 
for the decontamination 
of wastewaters from the 
textile industry.

Cristina Palet

Associated Professor of 
Chemistry. Projects of 
the Ministry, FP7 / H2020, 
agreements with companies. 
Separation of contaminants. 
Synthetic materials, and plant 
and animal biomass.

Montse Resina 

Ph.D. Chemistry. Quality 
Technician, responsible for 
laboratories and analysis. 
Participation in FP7 / H2020 
projects and collaborations 
with companies.

Iris H.Valido

PhD student in Chemistry 
and responsible for analysis. 
Participation in H2020 
projects.

M. Jesús Sánchez Martín 

Project manager with 
experience in the application 
of public financing, 
collaboration agreements 
and contracts with 
companies.

Fernando Carrillo 

Associated Professor of 
Chemical Engineering (UPC-
Terrassa). Projects of the 
Ministry, agreements with 
companies. Animal biomass 
to generate biomaterials.

Montserrat López-Mesas 

Associated Professor of 
Chemistry. Projects of 
the Ministry, FP7 / H2020, 
Agreements Companies. 
Separation of contaminants. 



TARGET MARKET AND COMPETENCE

TARGET MARKET

• Filter manufacturers: Use of our technology for their filters. 

• Textile industry (End-users): Clean the water at the end of the production 
chain for its re-use and re-circulation in the manufacturing process.

COMPETENCE

• Waste managers: which have well-established management of the excess 
of poultry feathers, by following with their incineration.

• Filter manufacturers: current filters are established in the market, difficult 
to substitute them.

ALLIANCES

• Slaughterhouses and waste managers: A cheap way to get rid of the excess 
of feathers.

• Selective garbage collection company: As they have the infrastructure for 
collecting the feathers.

• Engineering companies interested in scaling-up our technology (AERIS).

• Filters companies: Interested in adding our technology to their portfolio.

• PRUAB: Assessment in economical and legal aspects.

• - UAB & UPC: R+D+I and support in technological knowledge.

FINANCIAL PROJECTIONS

2019 2020 2021 2022 2023

Incomes 0 0 0 21.000€ 56.000€

Expenses 20.000€ 80.000€ 150.000€ 40.000€ 36.000€

Gross Margins -20.000€ -80.000€ -150.000€ -19.000€ 20.000€

No. of clients 0 0 0 3 8

FINANCIAL NEEDS

The Project is currently on TRL 1-2. In order to achieve the TRL3, an AGAUR-
LLAVOR project has been presented (20.000€). After that, 80.000€ is necessary to 
attain the TRL5-7, and 150.000€ for the TRL8-9. It means that a total investment of 
250.000€ will be needed to accomplish the entrance in the market.

Water Filter & Feathers (WF&F) · Executive  Summary

DEVELOPMENT STATUS

Batch laboratory experiments have 
been carried out considering kinetic 
study, pH control, and diverse initial 
contaminant concentration to test 
the efficiency of the feathers for the 
removal of dyes and heavy metals (i.e. 
Pb, Cr, Cu and Cd).

The highest adsorption was found 
for Pb and Cr (with 90 and 60%, 
respectively), even in heavy metal 
mixed synthetic solutions. The case of Cr 
is interesting, especially for the leather 
textile industry. 

Similarly, good results have been 
obtained in terms of dyes absorption 
with poultry feathers, also to be applied 
in the textile industry.

Furthermore, some in column 
experiments have been checked to 
evaluate the efficiency in continuous 
mode, with good perspectives with 
synthetic samples.

FUTURE STEPS

• Tests in a pilot plant from an 
engineering company (AERIS) 
capable of scaling up our 
adsorption system based on 
poultry feathers, with synthetic 
and real site samples.

• To contact with the filter 
manufacturers to determine 
their potential interest in our 
technology.

• Do the patentability study and 
the needs to bring the product 
to the market.

INTELLECTUAL PROPERTY

There is a specific Patent dealing 
with the use of poultry feathers for 
the decontamination of wastewaters 
containing dyes and heavy metals. 
However, our design differs significantly 
from this patent regarding the process 
of the biomass preparation and the 
methodology of the filter assembly. In 
order to improve the adsorption capacity 
of the system, WF&F incorporates a series 
of layers with different materials that will 
retain other type of contaminants that can 
be also present in such textile industrial 
wastewaters, allowing the feathers not to 
saturate.

Furthermore, our purpose is to protect 
the idea (patent or utility model), with the 
aim of bringing the product to the market 
through agreements with companies in 
the sector, such as filter companies.



Resum Executiu

ASPECTES INNOVADORS
I DIFERENCIADORS

A ZIN innovem tant amb la creació d’una única xarxa multilingüe d’operadors 
de serveis de recursos humans i de turisme de negoci que sigui al màxim 
sostenible, responsable socialment i d’acord amb l’economia circular, de serveis 
de certificacions, com també en l’avaluació i foment contínuos d’aquests criteris. 
També innovem al fer aquesta xarxa de gran visibilitat, mapejant les empreses o 
administracions i el nivell de compliment normatiu, certificacions i objectius en 
aquests criteris pel territori català, incluint l’ús de les xarxes socials.

L’objectiu és que aquest servei d’intermediació entre empreses, administració, 
sector educatiu i particulars i els operadors emmarcats en la sostenibilitat i 
responsabilitat social sigui referència de desenvolupament transdisciplinari de 
l’economia circular aplicat a la salut integral laboral, al turisme de negocis i al 
govern corporatiu.

EQUIP

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka · Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Barcelona

T +34 93 586 88 91
http://parc.uab.cat 
parc.recerca@uab.cat

ZIN: 
Excel·lència del Capital Humà Connectant els Sectors de 
Recursos Humans i Turisme de Negocis, Integrant el Lideratge, 
la Salut i l’Economia Circular.

Creix el cost de la sinistralitat laboral, la inversió de l’empresa en turisme 
de negocis i la pressió pels criteris de sostenibilitat i responsabilitat 
social. Innovem a ZIN oferint una consultoria d’anàlisi de lideratge 
i efectivitat i la connexió estratègica amb una xarxa de proveïdors 
de recursos humans i turisme de negocis sostenibles, potenciant la 
competitivitat amb l’economia circular.

NECESSITAT SOLUCIÓ

Àmbit de Recursos Humans: 

1. Alt i creixent cost econòmic degut a 
la sinistralitat laboral per les baixes, 
absentisme i rotativitat de talent. 

2. Creixent pressió per complir amb 
l’Agenda 2030 pel desenvolupa-
ment sostenible de l’Organització 
Internacional del Treball de les 
Nacions Unides, on la salut integral, 
la igualtat de gènere i la conciliació 
familiar són prioritàries. 

Àmbit de Turisme de Negocis:

3. L’estacionalitat i la concentració 
geogràfica del turisme convencional 
provoca una instabilitat d’ingressos 
i d’ús de recursos a la resta de l’any i 
del territori.

4. El turisme convencional de baixa 
qualitat tendeix a ser predatori dels 
recursos mediambientals.

5. Les empreses clients del turisme de 
negocis prioritzen cada cop més 
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de la ONU 2016, creant 
la necessitat d’una oferta alinyada 
amb aquests objectius. 

1. Analisi i construcció de solucions de 
la Intel·ligència empresarial: neces-
sitats, objectius, estratègia, pèrdues 
econòmiques i productives relatives 
a la salut integral, lideratge personal 
i cohesió dels recursos humans, ús 
del turisme de negoci, sostenibilitat 
i responsabilitat social.

2. Intermediació continuada amb una 
xarxa de proveïdors emmarcats per 
l’economia circular i la responsabili-
tat social.

3. Plataforma digital intel·ligent amb 
avaluació contínua dels serveis i 
compliment normatiu, comunica-
ció interna de la xarxa, i un mapa 
interactiu donant visibilitat a les 
classificacions i característiques de 
sostenibilitat i responsabilitat social 
dels membres de la xarxa.

4. Gestió de tramitacions de certificats.

5. Màxima visibilitat a les xarxes pro-
fessionals i socials.

Vera Stegun Vidigal

Impulsora. Environmental, Social & 
Governance Criteria; Compliment 
Normatiu. BS Gestió Ambiental, BA 
Biologia Integrativa, PhD Biodiversitat.

Raúl Punzano

Tècnic Industrial especialitzat en 
planificació i línies de producció, economia 
circular, simbiosi empresarial i certificats.

Amanda Martínez Rubio

BA Periodismo, Máster en Comunicación 
Científica, Médica y Medioambiental. 
Campaña de sensibilización (Economía 
Circular).



MERCAT OBJECTIU I COMPETÈNCIA

El mercat està format per empreses nacionals i internacionals (inicialment Alemanya, 
Regne Unit i França) i administracions. La salut integral és un factor determinant en l’èxit 
de la productivitat i junt amb la prevenció de riscos laborals són temes prioritaris a la 
Unió Europea-OSHA. Impulsada pels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, 
l’estratègia corporativa del turisme de negocis fomenta l’experiència local a destins petits 
i sostenibles. Segons la Generalitat, més de 1,5 milions de turistes estrangers van visitar 
Catalunya al 2017 per assistir a fires, congressos o reunions, generant una despesa de 
€1.675 milions (+5,4%). Els competidors són proveïdors dels serveis aïlladament.

ALIANCES

Grups de recerca claus són aquells creuant la recerca dels efectes de la salut integral 
dels recursos humans a la productivitat a i resultats empresarials. Altres aliats clau són 
l’Agència Catalana de Turisme, Catalunya Convention Bureau, International Congress 
and Convention Association, United Nations World Tourism Organization, European 
Agency for Safety and health at Work, Health and Environment Alliance (HEAL), United 
Nations International Labour Organization, Organisation for Economic Cooperation 
and Development, International Organization for Standardization, Global Reporting, 
Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat, Socially 
Responsible Investing.

PROJECCIONS FINANCERES

2019 2020 2021 2022

Ingresos  231.428 338.914 344.628 385.771

Gastos  81.000 118.620 120.620 135.020

Margen Bruto 0,35 0,35 0,35 0,35

Nr de clientes 7 12 16 22

ZIN · Resum Executiu

ESTAT DE 
DESENVOLUPAMENT

El desenvolupament i la gestió 
sostenible de productes i serveis 
es fomenta a nivell internacional. 
ZIN creix unint actors, empreses i 
entitats, per millorar la qualitat de 
vida i benestar humà a la feina i per 
promoure el turisme sostenible.

L’equip contacta, analitza, i 
dinamitza acords amb operadors 
així alineats, amb un expert 
plasmant digitalment la xarxa 
interactiva d’operadors, i amb 
empreses que utilitzen el turisme 
de negocis per oferir el servei 
d’intermediació amb intel·ligència 
empresarial. Estem contactant amb 
bona acceptació operadors en 
economia circular i responsabilitat 
social per definir els marges de 
criteris i nivells mínims, experts en 
tecnologia i operadors de serveis.

PASSOS FUTURS

Futurament cal desenvolupar 
les eines d’anàlisi d’intel·ligència 
empresarial transversals en 
economia circular, responsabilitat 
social, recursos humans i 
turisme de negocis; cercar socis 
i finançament (públic, inversions 
verdes i socialment responsables); 
desenvolupar la xarxa digital; 
protegir la propietat intel·lectual i 
iniciar un projecte pilot a un sistema 
reduït de turisme de negocis.

PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL

Estem estudiant opcions per protegir 
el projecte, sigui en drets d’autor, 
drets connexos o dret de marca a 
l’Organització Mundial de la Propietat 
Intel·lectual, el sistema internacional 
de trademark de Madrid i d’altres 
directrius. 

NECESSITATS FINANCERES

2019 2020 2021

IT: Inteligència de negoci 12.000 € 12.000 € 12.000 €

IT: Pàgina web:  diseny, programació, 
domini, hosting, manteniment   1.200 €       200 €       200 € 

IT:  Plataforma Xarxa digital intel·ligent    2.200 €   1.200 € 1.200 €

IT: Tangibles (mòviles, tablets, ordenador)   2.000 €   2.000 € 

Màrqueting        300 € 500 €      500 €

Gestoria legal       600 €        600 €       600 € 

Transport   5.100 € 6.100 €    7.100 € 

Congressos, Tallers (turisme, sostenibili-
tat, recursos humans)   1.100 €  1.100 €   2.100 € 

Contractació telefonia i Internet   1.320 €   1.320 € 

Despatx  12.000 €  12.000 € 

Salaris 54.000 € 81.600 € 81.600 € 

Propietat Intel·lectual    4.500 €

TOTAL  81.000 € 118.620 € 120.620 € 
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RESUM GLOBAL 

Descripció 

El Programa Generació d’Idees del Parc de Recerca de la UAB (PRUAB) fomenta l’esperit emprenedor, la 
cultura de la innovació i ajuda als investigadors i doctorands de tots els àmbits científics a trobar la millor 
aplicació a la seva recerca. Aquesta 8a edició del programa està centrada en Economia Circular i 
Col·laborativa. 

El programa combina formació teòrica i pràctica per tal que els investigadors coneguin com transferir la seva 
tecnologia a la societat a partir d’una idea basada en la recerca que desenvolupen o provinent de reptes 
plantejats per altres actors del sector (empreses/administració i ciutadania). En aquesta edició el punt de 
partida foren la ciutadania (usuaris), els experts i les empreses.  

Aquest informe recull les dues primeres sessions del Programa. La primera centrada en els usuaris i 
l’empatització i la segona oberta als experts, les empreses i els investigadors per tal de treballar la creativitat i 
la generació d’idees disruptives com a punt de partida per a la generació de projectes innovadors. 

Objectius generals 
Els objectius a assolir per les dues primeres sessions del Programa de Generació d’Idees en Economia 
Circular han estat:  
• Activar noves formes de col·laboració entre empreses, universitat, institucions i usuaris per fomentar la  

innovació dins del marc d’economia circular i en concret vinculat a la servitització.  
• Explorar nous marcs mentals per a la empleabilitat, la formació, la governança, els models de negoci, la  

gestió dels residus, la sostenibilitat i l’eficiència energètica.  
• Coordinar-se amb l’equip de treball del PRUAB per tal de poder oferir un bon starting point, així com un  

possible assessorament en el procés.  
• Potenciar la feina duta a terme pel PRUAB de forma que es generin més connexions, noves idees, i noves  

formes de visualitzar el context. Els actors d’aquesta transformació seran:  
• Parc de Recerca (PRUAB) incloent l’ecosistema de la UAB  
• Els investigadors relacionats amb els temes que tractem i centres de recerca de Catalunya  
• Les empreses, centres, associacions o entitats catalanes que estiguin interessats a vincular-se a  

la temàtica.  
• Institucions i organitzacions relacionades amb el sector o aquells actors externs al sector que  

puguin inspirar innovacions disruptives.  
• Joves, emprenedors, startups que vulguin innovar en aquesta direcció més sostenible.  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RESUM DE LES SESSIONS 

SESSIÓ 1: EMPATITZACIÓ 

Aquesta sessió va consistir en un taller que inclogué les dues fases inicials dels processos de Design Thinking, 
empatia i documentació, per a poder comprendre millor l’entorn i el context des del punt de vista de l’usuari i 
establir noves connexions, així com identificar i definir oportunitats, amenaces i reptes, que actualment no 
s’estan tenint en compte. Per tal de dur a terme aquest taller es va fer una crida a usuaris de diferents 
procedències i edats, grups extrems i alguns experts. 

Dinàmica plantejada - 17 de maig 2018 a Can Altimira (Cerdanyola) 

La planificació de la primera sessió amb usuaris pensada per treballar l’empatització va comptar amb la 
següent estructura temporal: 

• Benvinguda i presentacions (aprox. 20 minuts) 
• Irene Lapuente va donar la benvinguda (5 minuts) 
• La càpsula audiovisual Economía Circular: descubre lo que es antes de que reviente el Planeta 

ens va servir per fer una introducció a la temàtica d’Economia Circular (https://
www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0)  

	  
• Activitat de coneixença (aprox.10 minuts) 

• Compartim el nostre nom i l’objecte del qual no podríem prescindir.  

• Activitat d’afinitats i límits (aprox.15 minuts) 
• Ens col·loquem en un eix entre l’extrem ser una persona despresa i ser una persona possessiva. 

• Storyboards: La (trista) història d’un objecte (aprox. 45 minuts) 
• Descrivim la història d’aquell objecte que ha quedat abandonat a casa nostra. Quin és? Per què 

creiem que ha passat? Com podríem revisar aquest consum no útil? 

Pausa cafè (aprox. 30 min) 

• Activitat de models: Translacions (aprox. 45 minuts) 
• Partim d’un conjunt de conceptes necessaris per viure (habitatge, menjar, transport, 

subministraments, tecnologia i roba) i un conjunt de models de negoci (lloguer, per parts, amb 
complements, fets, realitzats i tancats per un expert, fets a mida, per subscripció) i creuem uns amb 
els altres per obtenir noves idees i possibilitats de relacionar-nos amb els béns. Què en sentim 
d’aquests encreuaments? 

• Tancament (15 min) 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Resultats de les activitats conduïdes  

Objectes dels quals no podríem prescindir 
Aquesta primera activitat estava pensada per trencar el gel, conèixer-nos una mica i parlar d’aquelles coses 
que ens costaria desprendre’n per tal de fer un mapeig del que considerem prioritari, necessitats bàsiques o 
simplement personal i íntim: 
• Menjar: entrecot, el forn, la cuina 
• Llar: llit, dutxa, sofà 
• Cultura: llapis, llibres (x3), alguna cosa per escriure, música (mp3), blog de notes, … 
• Aficions: Mitja, ganxet, pilota 
• Tecnologia: Càmera, ordinador, mòbil 

Activitat d’afinitats i límits 
En relació a la percepció per part dels usuaris de si són molt o poc possessius. Cal destacar: 

D’una banda, la percepció que tenen els participants de si mateixos és de ser poc possessius en general. Tot i 
això, després d’anar reflexionant sobre diferents ítems, alguns dels participants van acceptar ser una mica 
més possessius del que pensaven inicialment. 

Percebem una certa pressió social i de grup i entenem que sembla ser més acceptat ser després o poc 
possessiu que tot el contrari. En relació als objectes que ens costaria més de desprendre’ns observem: 

• Llar/Estris de cuina: El 25% dels participants prefereixen tenir el seu propis estris de cuina. El col·lectiu 
que se sent més mobilitzat cap a posseir els estris de cuina són els de mitjana edat. 

• Roba: El 35% dels participants prefereixen tenir la seva roba. El col·lectiu que se sent més mobilitzat cap 
a posseir la roba són la gent gran. Tot i que acceptarien opcions més pròpies de l’economia circular com 
ara comprar roba de segona mà. 

• Llar/Habitació/Lavabo: El 65% dels participants prefereixen no compartir habitació o lavabo. 
• Cultura/Llibres: Curiosament, els llibres tot i ser l’objecte més apreciat durant la ronda de presentacions, 

només suposen un repte de desprendre-se’n per al 10% dels participants. Molt probablement perquè el 
model biblioteca fa molt de temps que existeix. 

• Oci/Transport/Bicicleta: Només el 0,15% dels participants tindrien problemes en compartir la seva 
bicicleta. Segurament models com el Bicing ajuden a afavorir aquesta percepció. 

• Transport/Cotxe: El 25% dels participants prefereixen tenir el seu propi cotxe. El col·lectiu que se sent 
més mobilitzat cap a posseir el seu propi cotxe està integrat per homes. Un dels motius que al·leguen és 
la seguretat. Els cotxes han d’estar ben mantinguts per a ser segurs i ells volen tenir la responsabilitat total 
d’aquest manteniment. 

• Artefactes vinculats a les aficions: Un 30% dels assistents prefereixen posseir els objectes relatius a les 
seves aficions. 
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• Tecnologia/Ordinador: El 30% dels participants prefereixen tenir el seu propi ordinador. El col·lectiu que 
se sent més mobilitzat cap a posseir els ordinadors són els joves. 

Tothom estaria d’acord en tenir mòbils actualitzables. De fet, existeixen persones de mitjana edat dins del grup 
que fins i tot  es mostren reticents a l’obsessió que ens generen els mòbils. Consideren que fent ús del telèfon 
més tradicional s’evitarien malentesos a causa de l’excés de missatgeria i per la rapidesa o immediatesa del 
mitjà. 

Potser ens hauria faltat conèixer més opinions o sensacions de gent jove, tot i que en el grup n’hi havia uns 
quants. Pensem, però, que seran ells qui hauran d’anar incorporant aquest canvi de paradigma, per tant, 
poden ser part clau del procés. Fóra adient animar  als grups que treballin en propostes a què s’apropin als 
usuaris i segueixin ells també processos d’empatització. D’aquesta forma coneixeran millor els destinataris per 
a qui volen treballar. 

Storyboards: La (trista) història d’un objecte 
En aquesta ocasió els vàrem proposar recordar un objecte que haguessin adquirit o algú els hagués regalat, 
però que pràcticament no l’haguessin fet servir i que ens expliquin la història d’aquest objecte. Què ha passat 
amb l’objecte? 

Amb aquesta activitat busquem detectar oportunitats de generar estratègies d’economia circular entorn 
aquelles coses que la gent voldria tenir (o que impliquen imaginaris que els agraden), però que no 
necessitaran, ni utilitzaran de forma continuada i constant.  

Ens parlen dels objectes superflus que tenim, de la tendència a la compra compulsiva i de les opcions que 
ens apareixen per gestionar allò que tenim, però no fem servir. Observem que iniciatives com Wallapop donen 
una sortida alguns d’aquests objectes, sobretot entre els participants més joves. Altres sortides són el 
reciclatge, els regals o simplement l’emmagatzematge. Pot ser un possible repte per l’economia circular 
també rau en l’acte de regalar. Tot i que cada vegada es regalen més experiències i menys objectes, és cert 
que gran part d’aquests “objectes oblidats” han estat regalats. 

A continuació mostrem un quadre resum de la informació detectada: 

Objecte Destí

Roba Wallapop

Camillsa de massatges Regalada

Cintes, passadors Reciclats

Estri per fer Suc de fruita/batedora Guardada
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Possibilitats: 
* Opcions de lloguer de material de muntanya. 
* Reciclatge 

Motius: 
* Difícil de netejar 

Altres idees que ens apareixen en veure el conjunt d’objectes no utilitzats o infra-utilitzats estarien vinculades a 
barrejar electrodomèstics i comunitats de persones. Els participants es mostren oberts a la creació d’una 
mena de biblioteca d’estris de cuina veïnals sempre que aquestes estiguessin ben pensades. 

Apareix també la necessitat de substituir l’estímul o plaer que dóna l’acció de comprar per altres estímuls. 

Caixa d’eines i materials per construir una caixa Guardada

Càmera/mòbil -

Consola Guardada

Tenda de campanya individual* Wallapop

Panificadora Guardada

Vaporera Guardada

Màquina d’escriure electrònica** Guardada

Ulleres 3D Guardades

Bicicleta estàtica Guardada - voluntat de vendre-la

GoPro Guardada -voluntat de vendre-la

Llibre electrònic Guardat- voluntat de vendre’l

Liquadora (x2) *** Guardada

Thermomix Actualment està infra-utilitzada per fer masses de 
pizzes o similar.

Escaner Guardada

Crispetera Guardada

Objecte Destí
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Activitat de models: Translacions 
L’activitat de translació proposava combinar models de negoci (lloguer, Ikea, toppings, xef, sastre, gimnàs) 
amb ens (habitatge, menjar, transport, subministraments,, tecnologia, roba) mitjançant peces de dominó. 
L’activitat va tenir molt bona rebuda. 

Els encreuaments generats foren: 
• Lloguer de roba: Proposta molt acceptada per grup en casos especials (roba de la llar, uniformes) 
• Model gimnàs per als transports: Model molt acceptat. 
• Model sastre pels subministraments: Acceptat en un 50%. Una de les possibles millores que 

proposen, pensem que factible, és que aquest sastre també tingués en compte l’autogeneració 
d’electricitat. 

• Habitatge IKEA (transportable i muntable): Acceptat en un 25%. 
• Menjar IKEA: No acceptat. 
• Xef subministraments Algú ens faria “menús” dels subministraments que necessitem. Gens acceptat. 
• IKEA Roba: Gens acceptat. 
• Transports toppings: Gens acceptat. 

Aquesta activitat pot ser utilitzada també pels experts, de cara a fer-los pensar en nous models, models 
impossibles, opcions i adaptacions, etc. 
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SESSIÓ 2:  CREATIVITAT I IDEES DISRUPTIVES 

En aquesta ocasió es va convocar als diferents actors del sector de l’economia circular i a persones d’altres 
sectors, però totes elles interessades a introduir innovació d’economia circular. Aquesta sessió va ser un èxit 
de convocatòria. Alguns dels participants (de fet, alguns dels membres de l’equip guanyador) també havien 
assistit a la primera sessió d’empatització. Així i tot, vàrem fer una breu presentació dels resultats de la fase 
d’empatia a l’inici d’aquesta sessió perquè no tots ells compartien el coneixement destil·lat en la primera 
sessió. 

Dinàmica plantejada - 1 de juny 2018 a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 
La planificació de la segona sessió amb experts i professionals de diferents àmbits estava pensada per 
treballar generar equips de treball i ajudar-los a tenir idees i propostes més enllà del seu imaginari habitual. 

• INTRODUCCIÓ (aprox 1h 30 min)

• Benvinguda i presentació de Javier Lafuente, director general del PRUAB.

• Introducció a l’economia circular i la seva representació de papallona per part de Lara 

Valentín, Project Development Manager del PRUAB.

• Casos reals, empreses i experts


• REgenerate: Sorigué, Beatriz Corzo Garcia i Meritxell Gracia Longares 
• Share: Lendiapp, Javier Velasco, CEO 
• Optimise: HP, Cecile Mesmain, sustainability manager 
• Loop: Provital, David de los Santos, QHSE Director  
• Virtualise: eCooltra, Damian Martín, General Manager 
• Houseful project: LEITAT, Marta Escamilla, Sustainability Division Manager


• Resum de les conclusions del taller amb usuaris per part de Irene Lapuente de la Mandarina 
de Newton.


• COMENCEM (aprox 1h 30 min)

• FEM GRUPS


• Activitat de coneixença

Posem el nostre nom amb un adhesiu de color blanc o verd i hi afegim la paraula que 
sintetitzi millor les xerrades escoltades, alhora que ressoni més amb nosaltres i la nostra 
expertesa.

• Semàfor

En pòstits de color rosa, groc i verd fem una DAFO del context de l’Economia Circular. 
Clusteritzem segons afinitats i a partir d’aquí ens apareixen un conjunt de grups temàtics, que 
són els que ens serviran per fer els grups i per treballar la ideació de propostes.

• Fem grups

A partir de l’activitat anterior es creen 9 grups de treball d’entre 4 i 6 persones. 
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Pausa cafè i networking (Aprox. 15 min)


• IDEACIÓ (aprox. 30 min)

La ideació la vàrem dur a terme a través d’una activitat de brainwriting. Aquesta dinàmica ens va 
permetre tenir moltes idees en un temps relativament petit. Un cop generada aquesta pluja d’idees 
escrita, vàrem dedicar un temps a seleccionar les millors idees a partir d’un procés de puntocràcia 
col·lectiva dins dels grups. 

• PROTOTIPAT (aprox. 30 min)

A partir d’una o una combinació de dues o tres idees seleccionades de l’activitat de brainwriting 
vàrem treballar amb prototips físics conceptuals. 

• TANCAMENT (aprox. 15 min)

• Posada en comú

Tots els grups van tenir l’oportunitat de presentar i contractar tant els seus prototips, com les seves 
idees.

• Agraïments

• Comiat 

Aquesta segona sessió estava pensada com un espai de treball per als diferents grups, per tant, aquí es van 
generar llavors d’idees de projectes que durant el programa de Generació d’Idees en Economia Circular s’han 
anat polint i redefinint. 
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CONCLUSIONS 

En general existeix la percepció que abans es construïen els objectes per durar en el temps i el grup d’usuaris 
amb els qui vàrem treballar semblen contents de tornar a un model més proper a aquesta durabilitat i 
possibilitat d’arreglar. Fins i tot, van mencionar conceptes com ara la possibilitat d’auto-reparació dels cotxes. 

La resposta al re-ús va ser molt positiva. Només es va compartir una petita reticència a menjar verdures 
regades amb nitrats dels orins. 

A partir de la primera sessió duta a terme amb usuaris podem induir alguns reptes interessants a ser explorats 
dins de l’àmbit de l’Economia Circular. Us en mencionem alguns: 
• Com ajudem a les persones que volen introduir conceptes d'slow food (fer el seu propi pa o 

pasta, prendre més sucs, etc.) a poder comptar amb els materials per fer-los sense haver-los 
de comprar o infra-utilitzar-los? Possibilitat de crear espais col·lectius amb materials per a la cuina 
tipus biblioteca de les coses, electrodomèstics en comunitat. Caldria pensar-ho bé perquè el servei 
funcionés, però podria inspirar-se en com antigament es podia anar al forn del poble a fer el pa propi. 

• Com ajudem als joves interessats en accedir als darrers models de jocs, pel·lícules i oci virtual 
a poder tenir aquests darrers models i poder-hi jugar sense haver de fer grans despeses i 
comprar-se tots els components? 

• Com ajudem a la població a reciclar la tecnologia que els hi queda desfasada? 
• Fins a on podem expandir el model FabLab i ajudar a la població a tenir múltiples serveis tipus: 

escanejat de les seves pròpies fotos, tenir accés a materials audiovisuals i tecnològics actuals 
(GoPro o similar), etc.? 

• Com podem ajudar a la població a tenir més temps (i segurament menys consum)? 
• Podem plantejar-nos un model de lloguer de roba (uniformes, de la casa, d'esdeveniments) per 

ajudar a la ciutadania a estalviar temps i diners? 
• Podem plantejar-nos la possibilitat de crear cases "plegables"/transportables que puguin 

acompanyar als seus inquilins allà on vagin? (Cases tipus mobles IKEA) 
• Podem plantejar-nos la possibilitat de crear una mena d'agència de serveis que assessori els 

usuaris a triar les fonts d'energia més adients, inclús incloent la producció pròpia? 
• Podem plantejar-nos la possibilitat de generar un model de negoci tipus gimnàs per gestionar 

els transport d'una ciutat? 
• Com podem superar la necessitat de comoditat dels joves? (La virtualització implica un nou model 

de la socialització)? 
• Com trobar nous models més sostenibles de l’acte de regalar? 
• Com explorar models de negoci que permetin als excursionistes o muntanyistes gaudir de la 

seva afició sense necessitat de comprar tots els seus materials? 
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Reaccions dels participants a algunes de les qüestions que es plantejaven des de l’organització: 
• Desmantellar / Reparar a casa mòbils, tauletes i petits electrodomèstics.  
Els participants han mostrat una acceptació molt positiva. 
• Què opina la ciutadania sobre consumir vegetals i fruites procedents de cultius que han estat 

fertilitzats amb biofertilitzants. Els biofertilitzants procedeixen de residus, com la fracció 
orgànica de les escombraries o l’orina. 

En general ha tingut una rebuda positiva, tot i que sí que ha aparegut alguna tímida reticència. Així i tot la 
percepció és que potser això ja està passant. 
• Què opina la ciutadania sobre consumir productes que procedeixen d'un residu (per exemple, 

que opinen si el plàstic d’una ampolla d'oli d'oliva procedeix d'origen biològic, és a dir de 
residus). 

Els participants han mostrat una acceptació molt positiva. 
• Compartir / Llogar objectes quotidians. 
Els participants han mostrat una acceptació molt positiva. 
• Reutilització de les aigües grises (són les de la dutxa i la rentadora) a casa per tirar de la 

cadena i/o regar zones verdes. 
Els participants han mostrat una acceptació molt positiva. De fet, comenten que això ja es fa i funciona molt 
bé. 

En general els participants han mostrat molt d’interès tant en la jornada com en el concepte d’economia 
circular. 

A partir de la segoa sessió duta a terme amb els experts, les empreses i els investigadors podem concloure 
que aquest és un tema d’alt interès.  

Finalment, van sobreviure 8 projectes. L’equip guanyador d’aquesta vuitena edició del Programa fou 
GREENE3D. La proposta consistia en un filament sostenible per a impressió 3D fet a partir de residus 
agroindustrials, com ara els pinyols d’oliva. Varen guanyar 2.500€ i sis mesos d’incubació al Parc de Recerca 
de la UAB (PRUAB). L’equip comptava amb investigadors dels centres de recerca com l’ICMAB i l’ICTA. El 
segon premi va recaure en el projecte CERCLAB, un laboratori d’upcycling transformatiu 4.0. Una proposta 
d’ecoinnovació centrada en les persones. El premi foren 1.500€ i sis mesos d’incubació al PRUAB.
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