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El conseller Calvet visita TheCircularLab, el 
laboratori d’Ecoembes d’innovació en 
economia circular, a la Rioja 
 

 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, acompanyat del secretari 
general del Departament, Ferran Falcó, la secretària de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, Marta Subirà i del director de l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC), Josep Maria Tost, ha visitat avui TheCircularLab, el laboratori 
d’Ecoembes d’innovació en reciclatge per a una economia circular del sistema 
integrat de gestió de residus, a Logronyo. 
 
El conseller ha conegut les instal·lacions de la mà del director delegat 
d’Ecoembes, Óscar Martín, que ha explicat com TheCircularLab treballa en 
l'àmbit de l'ecodisseny, identificant nous materials sostenibles i incorporant als 
processos de producció components reciclats de cara a minimitzar l'empremta 
ambiental dels futurs envasos. Aquest punt de trobada de l’emprenedoria 
ambiental i aparador d'innovacions per a empreses de l'àmbit del reciclatge i el 
medi ambient pretén que qualsevol persona emprenedora –procedent tant de la 
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universitat com de start ups– pimes, o empreses ja consolidades o inversores 
de tot el món, hi puguin accedir per compartir les seves idees i projectes. 
 
Calvet s’ha mostrat interessat en el model d’aquest tipus d’incubadora 
d’empreses vinculades a la sostenibilitat, tenint en compte que les vinculades a 
l’àmbit dels residus i dels materials són les que principals dins de l’oferta 
d’economia circular a Catalunya.  
 
Segons l’últim mapeig i anàlisi d’oportunitats de l’oferta de solucions per a 
l’economia circular, al país existeixen al voltant de 390 empreses que ofereixen 
solucions d'economia circular. Juntes sumen una facturació d’uns 11.000 
milions d'euros i donen feina a unes 70.400 persones treballadores. 
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