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Innovació a Sant Quirze del Vallès: Simbiosi Industrial 

Resum executiu: 

Aquest treball analitza el projecte supramunicipal ININVallès partint dels conceptes 

d’innovació pública, economia circular i simbiosi industrial. El treball es planteja la següent 

pregunta d’investigació: Què ha fet possible l’emergència de l’ININVallès i quines són les 

seves perspectives de futur? La hipòtesi que es planteja és que els motors que havien portat a 

la innovació eren tant superiors, gràcies a la importància que la UE i la Generalitat estan donant 

a l’economia circular; com laterals, ja que es troba dins de l’associació de Vallès Circular i el 

projecte era realitzat juntament amb els Ajuntaments de Sabadell, Barberà i Castellar del 

Vallès. En quant a la seva perspectiva de futur, es considera que es tracta d’un cas reproduïble 

per part d’altres municipis. 

Per tal de estudiar i obtenir informació sobre el projecte, es va entrevistar a 5 informants clau 

de l’Ajuntament de Sant Quirze, el Consorci del Vallès Circular, la consultoria Simbiosy i La 

Salle Technova. Algunes d'aquestes entrevistes van ser semi-estructurades, altres, donades les 

circumstàncies, van ser estructurades i per escrit, però igualment satisfactòries. A més, per una 

major comprensió del funcionament del Living Lab que forma part del projecte, es va participar 

de manera directa en l’última de les sessions de workshop. 

Desprès de tot l’estudi es van extreure unes conclusions, en concret del projecte i dels conceptes 

anteriorment tractats. Pel que s’ha pogut observat, i per la pròpia opinió d’alguns dels agents 

implicats en el projecte, aquest presenta unes característiques que el fan sostenible a llarg 

termini i reproduïble en altres municipis similars, com els que es troben al seu voltant. Entre 

aquestes característiques podem destacar la creació d’un marc orientatiu, eines i competències, 

la col·laboració entre municipis i entitats amb un objectiu comú i la participació ciutadana. 

Tanmateix, es pot concloure que es tracta d’un projecte transformador, que ha tingut com a 

motors d’innovació tant els superiors i laterals que s’estipulaven en la mateixa hipòtesi, tot i 

haver-se evidenciat que el pertànyer al Consorci del Vallès Circular era una demostració de 

l’existència d’un motor intern (l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès). S’ha observat, doncs 

la voluntat política d’aquest per voler desenvolupar més projectes com aquest. Tot i això, hem 

confirmat l’absència d’un motor inferior, tot i la participació de la ciutadania en el Living Lab. 

Això ens porta a una reflexió sobre el funcionament dels motors d’innovació, els quals poden 
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activar de manera directa o indirecta un dels motors absents i fer que el projecte o política que 

s’està desenvolupant sigui igualment transformadora. 

Quant a l’economia circular i simbiosi industrial, suposen un pas endavant en les polítiques de 

sostenibilitat convencionals. Amb tot, al no haver-les considerat abans des de l’Administració 

Pública és el que fa que ara, amb l’auge de noves propostes teòriques com el decreixement o 

l’eco-feminisme, ens qüestionem si aquests projectes tenen avui dia prou capacitat 

transformadora i quines són les seves perspectives de consolidar-se.  


