
A taste of Circular Economy Hotspot Catalonia ha estat 
un aperitiu virtual del que oferirà Catalunya en 
l’esdeveniment circular de l’any vinent 
 
En la conferència A taste of Circular Economy Hotspot Catalonia del 19 de 
novembre de 2020, hem comptat amb ponents d’expertesa en la pràctica de 
l’economia circular i ha estat visualitzada en línia per més de 650 assistents. 
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La sessió A taste of Circular Economy Hotspot Catalonia, organitzada per la Secretaria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat i ACCIÓ, ha tingut com a part central la ponència plenària de John 
Elkington, soci fundador de Volans, una consultora internacional especialitzada en 
responsabilitat corporativa i desenvolupament sostenible. Elkington ha explicat el seu 
concepte metafòric de “Green Swans” (Cignes verds), entesos com les empreses que són 
regeneratives amb el medi ambient, socialment justes i econòmicament inclusives i que han de 
traccionar el canvi cap a la circularitat. En aquest sentit, el ponent espera poder visitar els 
Green swans catalans l’any vinent durant el hotspot. 

Seguidament en Peter Woodward ha moderat la taula de diàleg entre John Elkingon;  la 
presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa; el responsable de Sostenibilitat de SEAT, 
Edgar Costa; el cap de Creixement Verd i Economia Circular de la Comissió Europea, Kęstutis 
Sadauskas, i el president del centre tecnològic Eurecat, Xavier Torra. El diàleg s’ha centrat en 
exemplificar solucions transformadores que estan portant a terme i posar de rellevància el rol 
que tenen el partenariats públic-privats. 

També hem tingut l’oportunitat de conèixer el catàleg Leading Circular Economy Solutions in 
Catalonia que ha elaborat ACCIÓ on s’identifiquen més de 100 solucions innovadores 
d’economia circular de Catalunya. 

Durant la jornada, s’ha projectat un vídeo que recollia la història dels Circular Economy 
Hotspots des del 2016.  Els hotspots d’economia circular es caracteritzen per l’organització 
d’itineraris sobre el terreny per visitar solucions circulars de diferents sectors econòmics i 
també inclouen conferències d’alt nivell dirigides a consellers delegats d’empreses, així com 
a  representants del sector públic i de centres de recerca i tecnològics. Així mateix, la jornada 



ha finalitzat amb la projecció d’un vídeo que explica els eixos sobre els quals virarà l’edició que 
farem aquí a Catalunya l’any vinent. El CE Hotspot Catalonia 2021 es tracta d’un esdeveniment 
que atraurà experts del món sencer al nostre país i, per tant, representa una oportunitat única 
per posicionar Catalunya com a referent en economia circular, mostrant les iniciatives 
públiques i privades d’èxit i transformadores per avançar cap a la recuperació verda. 

 


