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PRESENTACIÓ DEL FÒRUM VIRTUAL PLA EUROPA

El Pla Europa és una iniciativa que promou el debat al voltant de la Unió Europea (UE) i que té
per objectiu afirmar la presència i la influència de Catalunya a Europa, així com apropar la
ciutadania al projecte europeu.

Un cop presentat el llibre verd del Pla Europa, que plasma la visió preliminar del Govern en els
grans debats europeus, s’inicia una segona fase que consisteix en un procés de participació que
vol comptar primordialment amb la ciutadania, les entitats i les institucions de la societat civil
de manera transversal, així com amb actors del món acadèmic, organitzacions no
governamentals, activistes, empreses, institucions, l’administració pública, institucions
europees, polítics i molts més.

OBJECTIUS I METODOLOGIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU
L’objectiu d’aquest procés participatiu és elaborar un llibre blanc amb les visions del Govern i
les aportacions recollides de la societat civil, el qual servirà per guiar les futures actuacions del
Govern de Catalunya a Europa.

El procés participatiu s’estructura al voltant de la celebració de cinc webinars o seminaris web,
al voltant de les cinc temàtiques identificades com a primordials al llibre verd que es
desenvoluparan entre els mesos de febrer i març de 2019:


Populismes



Renda bàsica incondicional



Futurs pressupostos de la UE



Economia circular i bioeconomia



Migracions i perspectiva interculturalista.

La participació en els webinars s’organitza de la manera següent:



Visualització del webinar i participació en el debat a través de Twitter amb l’etiqueta
#PlaEuropa.



Participació en el fòrum en línia habilitat al portal participa.gencat.cat durant les dues
setmanes i mitja posteriors al webinar.

PRESENTACIÓ DEL WEBINAR I DEL FÒRUM ECONOMIA CIRCULAR I
BIOECONOMIA

RESUM DEL WEBINAR I FÒRUM DE ECONOMIA CIRCULAR I BIOECONOMIA
Títol del webinar

Economia circular i bioeconomia

Dia de celebració
del webinar

28 de febrer del 2019


Nom i càrrec de les
persones ponents





Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya i
moderador del webinar
Francesc Giró, director de Planificació Estratègica de l’Agència de
Residus de Catalunya
Ignasi Puig Ventosa, vicepresident i fundador de la Fundació ENT
Alba Cabañas, responsable de Desenvolupament Sostenible,
Energia i Agenda 2030 de Foment del Treball

Enllaç al vídeo del
webinar

https://www.youtube.com/watch?v=er6PbN4aJYU

Dates del fòrum
virtual

Del 28 de febrer al 17 de març de 2019

Enllaç al fòrum
virtual

https://participa.gencat.cat/processes/plaeuropa/f/2394/debates/13

Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa, hi ha proves convincents obtingudes arreu del
món que revelen que el clima mundial, a l’actualitat, està evolucionant de forma perillosa pels
ecosistemes naturals i pel desenvolupament econòmic i social, així com per la salut i el benestar
de la humanitat; és el que coneixem com a canvi climàtic.

Conscients del repte que suposa el canvi climàtic, el Govern de Catalunya ha estat impulsant
diverses polítiques ambientals des de fa més d'una dècada. Durant els darrers anys, s’ha avançat
de manera molt rellevant en els àmbits de la planificació pública per tal de reduir emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle i afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions. En
aquest sentit, cal destacar el Pla de l’energia i el canvi climàtic de Catalunya 2012-2020.

El Govern de la Generalitat ha percebut que cal anar un pas més enllà i, per això, ha desenvolupat
l’Estratègia d’impuls de l’economia verda i circular. Aquesta estratègia va resultar en la creació
d’un observatori de l’economia circular, Catalunya Circular, que pretén afrontar el repte de la

limitació dels recursos existents i la necessitat de superar el sistema econòmic lineal tradicional
instaurant amb la revolució industrial.

Tot i això, detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que és
millor continuar apostant pel model econòmic lineal, o bé per un altre sistema que no sigui el
proposat d’economia circular. Per aquest motiu s’ha cregut convenient realitzar aquest webinar,
per tal de donar veu a totes aquestes percepcions.

Pregunta per iniciar el debat
Economia circular: canvi “estètic” o canvi estructural?
A partir d’aquesta pregunta es deriven tres objectius. En primer lloc, discutir com Catalunya es
posiciona davant dels nous reptes globals, com la constatació que els recursos són finits. En
segon lloc, reflexionar sobre que poden aportar l’economia circular i la bioeconomia, per davant
d’altres sistemes econòmics, en la preservació del medi ambient. En tercer lloc, reflexionar sobre
la necessitat d’un canvi de paradigma a nivell econòmic.

RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ A TWITTER
La participació de la ciutadania durant el webinar s’ha articulat a través de la xarxa social Twitter,
mitjançant el plantejament de preguntes als ponents, sota el hashtag #PlaEuropa. Entre les
mateixes s’han recollit les següents:


Des de l’àmbit del consum alimentari, s’han de potenciar aquells sectors productius (el
de la proteïna vegetal, per exemple) que tenen un impacte reduït sobre el medi
ambient? Com?



El consumidor té a l’abast la informació sobre els productes que consumeix?

Els resultats de la participació a Twitter han estat els següents:

RESUM DE LA PARTICIPACIÓ AL TWITTER
Total
Tweets

Nombre de
comptes que
han
participat

Índex Tweets/persona

Retweets

Tweets
originals

Respostes

107

70

1,53

78

28

1

Des del dia 24 de febrer (inici de la difusió del webinar) fins al dia 17 de març (tancament del
fòrum) un total de 70 comptes de Twitter han participat utilitzant el hashtag #PlaEuropa,
vinculat a l’eix de l’economia circular i la bioeconomia.

Aquests comptes han generat un total de 107 tweets. D’aquests, la major part són retweets (78,
el 72,90%), enfront dels tweets originals (28, el 26,17%).

La major part dels tweets originals són missatges de difusió del webinar i del fòrum posterior,
tant de caràcter institucional com de comptes personals.

S’ha registrat 1 resposta entre el total de 107 tweets, el que indica que el debat a la xarxa al
voltant de la temàtica plantejada ha estat limitat.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de TweetBinder.

El gràfic indica que la major part dels tweets s’han generat entre els dies 24 de febrer i 3 de
març, és a dir, al voltant del moment de la celebració del webinar i de forma prèvia, per difondre
el mateix. A partir del dia 4 de març la major part dels tweets generats són al voltant del webinar
del dia 7 de març i, per tant, no es mostren aquests dies al gràfic.

