
532a Diada andorrana a l’UCE: L´economia circular i Andorra

L’economia circular és un sistema d’aprofitament de recursos en el qual es fa èmfasi en la
reducció del consum de recursos i de la generació de residus. Com el seu nom indica, s’oposa
a una visió lineal de l’economia (produir, usar, llençar) i aposta per un model circular en què els
residus no són un final d’etapa sinó que prenen valor i esdevenen un pas més en el cicle.
L’economia circular surt amb la voluntat d’avançar cap a models de societat més sostenibles,
davant l’evidència que el model lineal comporta un consum elevat de recursos que són limitats
i una generació elevada de contaminació. D’alguna forma, l’economia circular pretén apropar-
se als cicles de vida que operen en la natura, en la qual no existeix el concepte de residu ni
d’abocador, ja que tots els elements compleixen una funció i són reutilitzats en diferents etapes.
Els orígens del terme economia circular se situen cap al 1980, però recentment s’ha convertit
en un tema emergent, ja que no només són evidents els beneficis per al medi, sinó que també
suposa una millora considerable per a les empreses i per als consumidors. Sembla, doncs, que
hi ha consens a l'hora d'afirmar que cal avançar en aquesta línia, tenint en compte el context
d’emergència climàtica i d’esgotament dels recursos naturals. En els últims anys, hem dedicat
molts esforços al reciclatge de residus i hem avançat en aquest àmbit, però l’economia circular
ens exigeix fer un pas més: repensar el model de producció i consum en totes les seves etapes
per ni tan sols arribar a produir residus.
En aquesta diada, volem parlar d’experiències en aquesta línia que es desenvolupen a Andorra
i reflexionar sobre els reptes i les oportunitats que se’ns presenten. També volem conèixer les
valoracions dels experts, les propostes dels dirigents polítics i l’opinió de la ciutadania. I per
això comptarem amb l’aportació de 30 ponències. A més, hem convidat el doctor Martí Boada
perquè ens expliqui el paral·lelisme entre l’economia circular i el funcionament dels boscos, i el
doctor Joan Mir perquè ens il·lustri amb els reptes compartits amb les Balears.
Agraïm el patrocini del Govern d’Andorra i de FEDA Cultura i la participació de tots els ponents
i de les persones que ens acompanyen.
Benvinguts i benvingudes a la 32a Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu!
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