
RECIRCULA CHALLENGE 2023
Mobilitza’t per un món més sostenible.

Solucions d’economia circular en la tecnologia mòbil.

1. QUÈ ÉS EL RECIRCULA CHALLENGE?

El Recircula Challenge és una competició universitària que té per objectiu trobar solucions
innovadores en relació amb els reptes de l’economia circular en un entorn d’aprenentatge
col·laboratiu.

En cada edició es planteja un repte diferent al voltant d’un problema real i urgent de
l’economia circular en l’entorn urbà sobre el qual cada equip haurà de proposar una solució.

És una activitat promoguda per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), amb seu a l’Escola d’nginyeria Barcelona Est de la UPC
(EEBE).

2. REPTE RECIRCULA CHALLENGE 2023

Mobilitza’t per un món més sostenible.
Solucions d’economia circular en la tecnologia mòbil.

Les tecnologies mòbils s’han convertit en una eina imprescindible pel desenvolupament i la
comunicació fins al punt que actualment ja existeixen més mòbils que persones. Tanmateix, la
fabricació, ús i gestió final d’aquests dispositius té un gran impacte ambiental i social. Més de
vuit mil milions de dispositius es renoven cada tres anys produint-se més de 5,3 milions de
tones de residus de telèfons mòbils anuals, dels quals un 80% no es reciclen. El cicle de vida1

1https://ewastemonitor.info/gem-2020/

1



d’un telèfon mòbil emet entre 50 i 100 Kg de CO2 i conté fins a 40 materials , alguns d’ells2 3 4

tòxics, alguns minerals crítics o extrets en zones de conflicte.

Existeix el consens que el futur passa per la circularitat i la descarbonització de l'economia amb
la transició energètica, la transició ecològica i la transició digital. I aquesta responsabilitat ens
recau especialment com a europeus, ja que vivim una greu paradoxa: la nostra envejable
qualitat de vida depèn de matèries primeres i fonts d’energia de fora del nostre continent.
Quines solucions d'economia circular podem imaginar per a dispositius mòbils, per fer front a
la imminent crisi de materials i a la crisi energètica?

Busquem solucions amb base tecnològica que millorin la sostenibilitat dels dispositius
mòbils, en la seva producció, distribució, consum i fi de vida amb l'objectiu de reduir el
malbaratament de recursos materials i energètics, l’impacte social negatiu de la seva
fabricació i contribuir a contenir el canvi climàtic. Les propostes presentades poden incloure
el desenvolupament de nous serveis i productes, la millora de processos i idees de negoci,
entre d’altres.

Alguns exemples de línies de treball (no exclusives) sobre els dispositius mòbils poden ser:

➔ Millorar el disseny per a la reparació, l’allargament de la vida útil i el fi de
vida.

➔ Crear solucions per a la traçabilitat dels materials i dispositius.
➔ Millorar la gestió dels residus electrònics, la reutilització, el reciclatge i la

recuperació de materials.
➔ Augmentar el rendiment i l’eficiència de materials i energia de la fabricació i

dels mateixos dispositius.
➔ Reduir la petjada energètica i la petjada de carboni dels dispositius i de la

xarxa associada.
➔ Reduir la demanda de dispositius i fer-ne un ús responsable i conscient.

3. COM PARTICIPAR-HI?

La participació és oberta a estudiantat universitari matriculat el curs 2022-23 en una titulació
de grau, màster o doctorat

Característiques dels equips:

4https://www.researchgate.net/publication/313397733_Waste_mobiles_and_computers_WMC_A_critical_eval
uation

3https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/latin_en/sustainability/environment/environment-d
ata/2022_Life-Cycle_Assessment_for_HHP_220613.pdf

2https://www.apple.com/environment/pdf/products/iphone/iPhone_13_Pro_PER_Sept2021.pdf
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● Han d’estar formats per un grup d’entre 3 i 6 estudiants universitaris de qualsevol
universitat, sempre que com a mínim un membre sigui d’una de les universitats de la
Xarxa Vives d’universitats.

● L’equip ha de comptar amb una persona que mentori el projecte i acompanyi el
desenvolupament del treball. La persona mentora pot ser docent o especialista en
recerca de qualsevol universitat o centre de recerca.

● Es recomana constituir equips multidisciplinaris formats per estudiantat de diferents
titulacions de la mateixa o de diferents universitats.

● Opcionalment, els equips poden afegir també la figura d’una persona assessora de
l’àmbit professional. Aquestes persones ajuden l’equip, però no en formen part.

T’ajudem a trobar equip
Si tens ganes de participar-hi i no saps amb qui formar equip apunta’t a la llista de distribució
buscoequiprch@mylist.upc.edu i connecta amb altres estudiants.

T’ajudem a trobar mentor/a
La figura de la persona mentora es imprescindible. Els equips podeu contactar amb
hub.recircula@upc.edu per demanar suport per cercar mentor/a

4. INSCRIPCIÓ

Per incriure’s cal accedir al web recirculachallenge.upc.edu i completar les dades sol·licitades
dins l’aplicatiu. L’aplicatiu permet fer la inscripció de manera individual o bé que una persona
ho faci per a tot l’equip, però en ambdós casos cal tenir la informació de cada persona (DNI,
correu electrònic, telèfon mòbil…), utilitzar el correu electrònic de la universitat de
procedència i emprar el mateix nom d’equip per a totes les persones que en formin part.

El període d’inscripció és entre el 17 d’octubre i el 13 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

El 15 de novembre de 2022 es publicarà la llista provisional dels equips i persones acceptades
en la competició, i el dia 21 de novembre de 2022 la llista definitiva.

5. CALENDARI

La competició comença el 21 de novembre de 2022 amb la publicació definitiva dels equips
participants i finalitza el dia de la Gala Final, prevista dijous 4 de maig de 2023 a les 18h.
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El calendari previst és el següent:

Informació i inscripcions

Inscripció Entre el 17/10/2022  i el 13/11/2022

Sessió informativa (virtual) 24 d’octubre de 2022 a les 18.00h

Publicació provisional d’equips 15 de novembre de 2022

Publicació definitiva d’equips 21 de novembre de 2022

Fase selectiva

Formació en economia circular (virtual) 29 de novembre de 2022 (17:00-18:30h)

Formació en ideació de projectes (virtual) 30 novembre  de 2022 (17:00-18:30h)

Jornada tècnica repte 2023
PRESENCIAL

15 de desembre de 2022 de 17 a 20h
Sala d’Actes de l’EEBE de la UPC

Lliurament treball Fase selectiva 9 de febrer 2023

Resultats fase selectiva. Publicació equips 24 de febrer de 2023

Fase Desenvolupament de la proposta

Suport personalitzat Emprèn UPC: orientació
en impacte econòmic i social associat al
projecte

Fins a dues sessions de  tutoria de 30’ per
equip.  Sessions, el 8 març (16:00 -
18:00), i el  12 d’abril (16:00 - 18:00)

Formació en recursos artístics i comunicatius Dates pendents de confirmar

Lliurament de la memòria tècnica del projecte 16 d’abril de 2023

Fase Final

Tutories als equips en recursos comunicatius
per preparar la presentació a la Gala Final

Data pendent de confirmar

Assaig tècnic Gala Final i repte avaluable 28 d’abril de 2023 de 17 a 20h
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PRESENCIAL Sala d’Actes de l’EEBE de la UPC

Gala Final Recircula Challenge 2022
PRESENCIAL

4 de maig a les 18h
Sala d’Actes de l’EEBE de la UPC

6. LLENGUA DE LA COMPETICIÓ

Els projectes dels equips (vídeo fase selectiva i memòria tècnica) es poden presentar en català,
castellà o anglès. La llengua de la competició, és a dir, de llengua de la comunicació per part de
l’organització, les formacions i la Gala Final Recircula Challenge és el català.

7. FORMACIONS I ASSISTÈNCIA PRESENCIAL
Recircula Challenge posa a disposició dels equips un itinerari d’acompanyament amb recursos
formatius, espai de contacte amb empreses i sessions d’assessorament personalitzat.

La participació en les activitats formatives és altament recomanada per poder seguir la
competició i per assolir coneixements i competències en economia circular, metodologies
d’innovació i eines de comunicació amb recursos artístics. Les sessions presencials “Assaig
tècnic” i “Gala Final” són obligatòries per a tots els membres de l’equip.

8. FASES I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Fase selectiva

En aquesta fase es valorarà la idea de solució al repte proposat. Els equips hauran de presentar
un vídeo de 3 minuts i un document resum de com a màxim de 1.000 paraules en el format de
plantilla facilitat per l’organització.

El document a lliurar:

➔ Títol de la idea.
➔ Descripció de la proposta.
➔ Identificació del problema.
➔ Descripció de la solució a escala tècnica i d’impacte.
➔ Criteris de circularitat, visió sistèmica i eficiència en l’ús dels recursos.
➔ Valor afegit i característiques innovadores de la proposta.

Els criteris d’avaluació d’aquesta fase són:
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➔ Definició del problema i objectius del projecte.
➔ Impacte de la solució proposada.
➔ Circularitat, visió sistèmica i eficiència de l’ús de recursos.
➔ Innovació i creativitat de la proposta.
➔ Comunicació del projecte.

Termini: 9 de febrer de 2023

Fase de desenvolupament de la proposta

En aquesta fase, es valorarà el desenvolupament de la proposta de solució. Els equips hauran
de presentar una memòria tècnica del projecte d’acord amb la plantilla facilitada per
l’organització de la competició.

La puntuació obtinguda en aquesta fase representa el 80% de la puntuació final.

Els criteris d’avaluació d’aquesta fase són:

➔ Adequació de la solució proposada.
➔ Disseny, qualitat i viabilitat tècnica.
➔ Circularitat, visió sistèmica i eficiència de l’ús de recursos.
➔ Impacte social i econòmic de la solució proposada.
➔ Contribució a l’assoliment dels ODS.
➔ Treball en xarxa amb agents clau.

Termini: 16 d’abril de 2023

Fase Final

En aquesta fase es valorarà l’impacte comunicatiu de la proposta i la qualitat de la presentació
de la Gala Final del 5 de maig de 2022.

La puntuació obtinguda en aquesta fase representa el 20% de la puntuació final.

Els criteris d’avaluació d’aquesta fase són:

➔ Comunicació.
➔ Creativitat i ús de recursos artístics.
➔ Col·laboració de l’equip i de l’entorn.

Gala Final: 4 de maig de 2023
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9. JURAT

El Jurat serà l’encarregat d’avaluar les propostes dels equips en totes les fases de la competició
d’acord amb els criteris de valoració d’aquestes bases.

Està format per persones de l’àmbit acadèmic, empresarial, social i de l’administració pública
expertes en la temàtica d’economia circular i en el repte proposat, el desenvolupament d’idees
de negoci, l’economia social i el món de la comunicació.

10. PREMIS I RECONEIXEMENTS

El Recircula Challenge 2022 dotarà els següents premis als equips:

● Primer premi: 3.000€
● Segon premi: 1.500 €
● Tercer premi: 500€
● Premi del públic UPCArts

Altres reconeixements:

● Els finalistes que siguin estudiants UPC podran rebre acompanyament d'emprenedoria
per fer realitat la seva proposta través del Programa Emprèn UPC.

● Diploma de participació.
● L'alumnat UPC pot obtenir crèdits ECTS d'Extensió Universitària: 1 crèdit ECTS si l’equip

presenta una proposta d’idea en la fase selectiva; 2 crèdits ECTS si l’equip arriba a la
Final Recircula Challenge.

11. CONTACTE

Per a qualsevol dubte sobre la competició podeu enviar un correu electrònic a:
hub.recircula@upc.edu

12. DIFUSIÓ

Els treballs premiats seran propietat dels equips guanyadors a tots els efectes. HUB Recircula
UPC-AMB en podrà fer menció i publicar extractes, o resums, dels treballs premiats en les seves
publicacions institucionals i campanyes publicitàries.
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Les persones que formen part dels equips cedeixen a les entitats que conformen el HUB
Recircula UPC-AMB la difusió de la seva pròpia imatge amb fins de comunicació, promoció i
difusió de la convocatòria.

13. NOTA FINAL

La inscripció a la competició suposa l’acceptació d’aquestes bases.

L'organització es reserva el dret de realitzar modificacions per tal de millorar les presents
bases, si s'escau. Aquestes modificacions es comunicarien als equips participants mitjançant
correu electrònic i altres canals, si es considera adient.
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