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Imatge de la sessió virtual sobre ciutats circulars que va comptar amb la participació
de diversos responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament.

Castellar del Vallès s’incorpora al programa “Construir ciutats
circulars” per impulsar l’economia circular

Dimecres 3 de març de 2021

Castellar del Vallès s’ha incorporat al programa “Construir ciutats circulars”, un
projecte impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental amb l’objectiu
d’estimular el canvi cap a una economia circular que ajudi a avançar en la transició
ecològica i el seguiment de les directrius del Pacte Verd Europeu, integrant la
sostenibilitat en l’acció local de forma transversal i utilitzant l’Economia Circular i
el potencial de les ciutats per la transformació del sistema actual.

El Pacte Verd Europeu aposta perquè Europa sigui el primer continent
climàticament neutre el 2050, i dona especial valor al paper de les ciutats i regions
per incorporar canvis i fer més circulars els sistemes i les economies locals per anar
més enllà de la recuperació tradicional de recursos en els sectors de residus o aigua i
aplicar solucions sostenibles, regeneratives, inclusives i justes.

Així, les ciutats circulars són aquelles en què es treballa per satisfer les necessitats
de la ciutadania de forma sostenible, creant una ciutat més resilient, sana i
competitivitat, i en què es prioritza el manteniment del valor dels recursos i
materials mitjançant l’ús compartit, la reulitització, la reparació, la refabricació i el
reciclatge, entre d’altres. Tot, creant espais en què es fomenti la col·laboració i la
innovació. Aquesta visió de les ciutats es considera necessària si es té en compte
que el problema demogràfic del planeta es troba especialment en les ciutats, on es
preveu que l’any 2050 visquin dos terços de la humanitat, i on actualment es
consumeixen més del 75% dels recursos naturals, es produeixen més del 50% dels
residus mundials i s’emeten entre el 60 i el 80% dels gasos d'efecte hivernacle.

En aquest sentit, el programa “Construir ciutats circulars” situa la necessitat de fer
un canvi profund del sistema, observant la ciutat com un tot i actuant en un marc de
col·laboració entre l’administració, els agents econòmics, socials i la ciutadania. Per
iniciar el procés, es contempla la importància de les administracions locals per
mobilitzar l’acció i crear tendències que tinguin un impacte rellevant per avançar en
nous models de producció i de consum, per influir en els hàbits de comportament, a
través de l’acció de govern des de les diferents àrees: l’educació, la cultura,
l’urbanisme i la gestió d’infraestructures, el suport al comerç o la compra pública.

La participació de la vila en aquest programa, al qual també s’han adherit set altres
municipis, s’allargarà fins al mes d’abril i consistirà en el desenvolupament de
diverses accions per potenciar la circularitat en l’àmbit local. La primera activitat es
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va dur a terme el dia 22 de febrer, i va consistir en una sessió virtual en què diversos
responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament van compartir informació i
coneixements sobre el repte de la ciutat circular.

A partir d’aquí, s’inicia una fase en què es promou la col·laboració amb un grup
d’entitats locals, amb el desenvolupament de dos tallers que serviran per identificar
oportunitats i propostes a compartir per fer una ciutat més circular.

En promoció i suport a aquesta línia de treball a la comarca, el Ple comarcal del 14
de gener va aprovar per unanimitat l’adhesió a la Declaració Europea de Ciutats
Circulars que es va presentar en la Conferència Europea sobre Ciutats i Pobles
sostenibles a Mannheim2020. Aquesta declaració, signada ja per 36 ciutats i regions
de 16 països europeus, està impulsada per l’entitat ICLEI EUROPE, Xarxa de
Governs Locals per a la Sostenibilitat, amb la col·laboració d’entitats rellevants com
la Fundació Ellen MacArthur.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

