
 

 

Compromisos de l’EASSB2030 

Leitat 

 

Foment de l’economia circular i la bioeconomia per a la transició sostenible del sistema 

agroalimentari 

Escala territorial d’actuació Catalunya 

 

Data prevista d’assoliment 
Establiment de les línies de recerca a finals del 2024 i inici de 
l’enxarxament i el vincle amb el territori 

 

Altres organitzacions implicades 

Actors a diferents nivells, des d'administracions locals, a agents 
col·laboradors en projectes europeus que representen diferents 
punts de la cadena de valor, per exemple: FUSILLI, 
SMARTinFOOD, NO+PLAST, ACTIVE HONEY, SOILGUARD, 
PATHTODEA, SOLO, PROGRESO, NINFA, SOLO, 
WASTE4SOIL. 
 

Descripció del compromís 

 

Ens comprometem a enxarxar aquestes temàtiques de la nostra entitat amb les accions l’EASSB2030, 
contribuint amb la nostra recerca i fomentar la creació de nous projectes.  

Per fer-ho, es treballarà per capitalitzar la transició cap a models d’Economia Circular i Bioeconomia 
que fomentin la transformació del sistema agroalimentari cap a models més sostenibles en l’àmbit de la 
petita i mitjana empresa mitjançant projectes de recerca i innovació arrelats al territori alhora que 
enxarxats a nivell europeu/internacional amb un enfocament socio-tècnic, prioritzant les següents 
temàtiques: 

• Tecnologies i solucions de circularitat al sistema alimentari, 
• Fonts alimentàries bio i tecnologies agroalimentàries, 
• Agroecologia i biotecnologia en sòls, 
• Energies renovables i d’eficiència al sector, 
• Solucions basades en la natura/ horts urbans, 
• Innovació social/ processos participatius i activitats co-creatives. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, es preveu: 

1. Compartir coneixement i enxarxar-nos entitats relacionades amb la transició cap a un 
model alimentari més saludable i sostenible (per exemple any 2023 projecte impulsem el 
que fas liderat per la cuina que canta). 

2. Desenvolupar almenys una activitat anual que pot ser de l’àmbit de la cocreació, 
disseminació o comunicació dintre dels projectes en execució i en relació amb els objectius 
estratègics mencionats a continuació. Exemple: Jornada d’Economia Circular en el Sistema 

Fitxa de compromisos 

https://fusilli-project.eu/
https://projects.leitat.org/waitro-innovation-award-2021-winners-announced/
https://www.domca.com/active-honey/
https://soilguard-h2020.eu/


 

 

Model de seguiment i avaluació 
 Alineació amb els objectius estratègics de 

l’EASSB2030 

 
El seguiment del compromís es visualitza anualment 
amb el recompte de projectes i accions vinculades 
amb les línies anteriorment descrites. L'avaluació no 
només serà en termes quantitatius (número de 
projectes/línies d’actuació) sinó també qualitatiu 
(resultats i valor afegit de cadascun dels projectes 
desenvolupats). 
 

  
• Objectiu 2: Protegir, recuperar i 

promoure espais d’agricultura urbana 
i periurbana 

• Objectiu 5. Prevenir les pèrdues i el 
malbaratament alimentari 

• Objectiu 6. Combatre l’emergència 
climàtica i la crisi d’extinció 

• Objectiu 9. Coordinar i mobilitzar els 
agents del sistema alimentari per dur 
a terme accions concretes i 
avaluables, vinculades a estratègies 
existents 

 

  

Més informació sobre el projecte 
 

 
 

 

 

Agroalimentari. Generar aliances per avançar cap a un sistema agroalimentari més circular (en 
fase de coordinació amb el Vallès Circular per al 2023). 

 


