CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

60% al
2020, serem
capaços
d’arribar-hi?

SEMINARI DE
FORMACIÓ DEL
PREVOC: 4 SESSIONS

COMPARTIM
CONEIXEMENT I
EXPERIÈNCIES

INNOVACIÓ I ÈXITS EN
LA GESTIÓ DELS
RESIDUS MUNICIPALS

objectiuR2020

Seminari de formació del
PREVOC de @ResidusVallès
En el marc de l’elaboració del nou Pla de Prevenció i Gestió de Residus
i Recursos del Vallès Occidental (PREVOC) us proposem un Seminari

Fes la teva inscripció
gratuita a través de
la nostra web
www.residusvalles.cat

APUNTA’T

de Formació de quatre sessions que es realitzarà al Centre de
Tractament de Residus del Vallès Occidental (Vacarisses). El Seminari
del PREVOC permetrà compartir innovació i èxits en la gestió dels

on-line

residus municipals.
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JORNADA 1: 12 de gener 2017
Prevenció de residus
8:45 hores
Et diem bon dia amb un cafè.
Acreditacions i documentació.
9:00 hores
Presentació del Seminari de formació del PREVOC
A càrrec del president del Consorci per a la Gestió
de Residus del Vallès Occidental,
Ricard Torralba, i el Director de
l’Agència de Residus de
Catalunya (ARC), Josep Mª Tost.
9:10 hores
“L’estat de la qüestió” en la prevenció de residus
A càrrec de Pilar Chiva, Directora
del’Àrea de prevenció i foment
del reciclatge de l’ARC.
9: 45 hores a 13:30 hores
Presentació simultània de 5 experiències en 5 taules
Tots els assistents passaran per
totes les taules.
9:45 hores

PRIMERA ROTACIÓ

10:25 hores

SEGONA ROTACIÓ

11:05 hores

PAUSA - ESMORZAR

11:30 hores

TERCERA ROTACIÓ

12:10 hores

QUARTA ROTACIÓ

12:50 hores

CINQUENA ROTACIÓ

13:30 hores

CONCLUSIONS DE LA JORNADA

14:00 hores

Visita al CTR Vallès (opcional)

Taula 1:
Malbaratament
alimentari. Reus
Taula 2:
Reutilització i
preparació per a la
Reutilització a les
deixalleries:
Viladecans repara
Taula 3:
Reutiltizació i
preparació per a la
Reutilització a les
deixalleries:
Botiga d’objectes
de segona mà a la
deixalleria municipal
Taula 4:
Mulching: Prevenció
de la generació de
restes vegetals
mitjançant trituració
i compostatge in situ
Taula 5:
Plans locals de
prevenció. La
calculadora de la
prevenció.
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Taula 1: Programa de gestió alimentaria de Reus
Ajuntament de Reus, Taller Baix Camp i Caritas Interparroquial de
Reus.
Montserrat Vilella, regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de
Reus.
El programa de Gestió Alimentaria recupera aliments frescos i cuinats
dels supermercats, paradistes del Mercat… Es fa el triatge i es lliuren
als centres de distribució d’aliments de la ciutat.

Taula 2: Viladecans Repara
Ajuntament de Viladecans i entitat Solidança
Encarna Garcia, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Viladecans.
La deixalleria de Viladecans disposa d’un espai destinat a
l’emmagatzematge d’elements aptes per la reutiltizació i també una
zona amb eines a disposició dels usuaris de la deixalleria per tal que
puguin reparar ells mateixos els objectes.

Taula 3: Botiga d’objectes de segona mà a la
deixalleria municipal
Ajuntament de Tàrrega i entitat Cartaes
Alba Coma, gerent de Cartaes, Empresa d’Inserció de Càritas
responsable de la Deixalleria de Tàrrega.
Botiga d’objectes de segona mà que arriben a la deixalleria
municipal de Tàrrega i en la qual són revisats i reparats.

Taula 4: Mulching. Prevenció de generació de
restes vegetals
Ajuntament de Montgat
Montserrat Ventura, tècnica de Medi Ambient de l’Aj. de Montgat.
Reutiltizació de restes vegetals dels horts de Can Casanovas
mitjançant una trituració in situ, reicorporant-ho als horts com a
cobertes vegetals.

Taula 5: PLP i la calculadora de la prevenció
Ajuntament de Manlleu
MªDolors Colom, tècnica de Medi Ambient de l’Aj. de Manlleu.
Pla Local de Prevenció de residus en desenvolupament amb el
suport de La calculadora de la Prevenció: eina que permet
discernir entre les millors activitats i determinar objectius per fluxos
de residus.
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JORNADA 2: 18 de gener 2017
Models de recollida de residus
8:45 hores
Et diem bon dia amb un cafè.
Acreditacions i documentació.
9:00 hores
Presentació del Seminari de formació del PREVOC
A càrrec del president del Consorci per a
la Gestió de Residus del Vallès Occidental,
Ricard Torralba
9:10 hores
“L’estat de la qüestió” dels models de recollida de
residus
A càrrec de Frederic Puig, Consultor de
Spora.
9: 45 hores
Treviso (Contarina-Priula), Itàlia
Paolo Conto, Gerent de Contarina SpA
Recollida porta a porta integral de totes
les fraccions. Sistema d’identificació amb
etiqueta RFID a la bossa de la Fracció
Resta. Regió de 550.000 hab. RS > 60%
10:35 hores
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Marc Sans, cap de serveis del Consell
Comarcal del Pallars Sobirà.
Porta a porta integral a gairebé tots els
municipis i cubells amb etiquetes RFID per
a control del servei i de la participació.
Gestió Pública. RS > 60%
11:15 hores

PAUSA - ESMORZAR

11:45 hores
Mancomunitat de Tolosaldea (Guipúscoa)
Josu Amilibía, President de la
Mancomunitat i alcalde d’Aduna.
Coexistència de models de recollida
segons cada municipi. L’experiència de
Tolosa (18.900 habi) amb els contenidors
amb clau d’accés. RS > 60%

Desenvolupament
de la jornada:
La jornada es
divideix en dues
parts.
Al matí, coneixerem
experiències de
recollida de
diferents territoris i
les conseqüències
de la seva
implantació.
A la tarda, cada
participant podrà
escollir dues de les 4
taules de treball
que es realitzaran
per aprofundir en
aquelles qüestions
que interessin més a
cadascú.
Durant la pausaesmorzar caldrà
escollir les dues
taules a les quals es
voldrà participar.
Des de
l’organització
s’indicarà els espais
on es realitzaran les
diferents taules.
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12:35 hores
Mancomunitat d’Arrasate/Mondragón (Guipúscoa)
Luis Lonbide, Responsable d’explotació de Serveis Ambientals,
Mancomunitat Debagoiena
Model de recollida mitjançant contenidors de càrrega lateral
amb FORM i Resta amb control d’accés electrònic. 22.000
habitants. RS > 75%
13:30 hores
PAUSA -DINAR a les instal·lacions del CTR-VAllès.
El dinar està inclòs en la inscripció al Seminari.
Menú elaborat per una empresa d’inserció social.
De 14:15 a 15:00 hores
Taules de treball (1a rotació)
De 15:00 a 15:45 hores
Taules de Treball (2a rotació)
14:45 hores

CONCLUSIONS DE LA JORNADA

16:00 hores

Visita al CTR Vallès (opcional)

NO ET PERDIS L’OPORTUNITAT DE VISITAR LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE DE
TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Cada dia, al final de la sessió, tindreu l’oportunitat de fer una
visita guiada a les instal·lacions del CTRVallès i veure els diferents
espais on es tracta la fracció Resta dels residus municipals .
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JORNADA 3: 26 de gener 2017
Fiscalitat i incentius economica
8:45 hores
Et diem bon dia amb un cafè.
Acreditacions i documentació.
9:00 hores
Presentació del Seminari de formació del PREVOC
A càrrec del president del Consorci
per a la Gestió de Residus del Vallès
Occidental, Ricard Torralba.
9:10 hores
“L’estat de la qüestió” en la fiscalitat i incentius
econòmics
A càrrec d’Ignasi Puig, Cap de
projectes ENT Medi Ambient i
Gestió
9: 45 hores a 13:30 hores
Presentació simultània de 4 experiències en 4 taules
Tots els assistents passaran per totes
les taules.
9:45 hores

PRIMERA ROTACIÓ

10:30 hores

SEGONA ROTACIÓ

11:15 hores

PAUSA - ESMORZAR

11: 45 hores

TERCERA ROTACIÓ

12:30 hores

QUARTA ROTACIÓ

13:15 hores

CONCLUSIONS DE LA JORNADA

13:30 hores

Visita al CTR Vallès (opcional)

Taula 1:
Taxa de pagament per
generació a nivell
domicilari i comercial: el
cas d’Argentona
Joan Pujol, tècnic de
medi ambient de
l’Ajuntament
d’Argentona
Taula 2:
Taxes i preus comercials
de pagament per
generació: els casos de
Barcelona i Canet de
Mar
Ajuntament de
Barcelona
Eduard Moreno, tècnic
de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Canet
de Mar
Taula 3:
La discriminació entre
municipis dins de la Taxa
Metropolitana de
Tractament de Residus
Emili Mas, Àrea
Metropolitana de
Barcelona
Taula 4:
La inclusió d’incentius
econòmics en la
contractació dels serveis
de recollida de residus
municipals
Jordi Costa, Datambient
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JORNADA 4: 2 de febrer 2017
Comunicació
8:45 hores
Et diem bon dia amb un cafè.
Acreditacions i documentació.
9:00 hores
Presentació del Seminari de formació del PREVOC
A càrrec del president del Consorci
per a la Gestió de Residus del Vallès
Occidental, Ricard Torralba i de
Leandro Barquin, director de la
Fundació Fòrum Ambiental.
9:10 hores
Els canvis socials i la comunicació ambiental: claus per
comprendre la seva complexitat
A càrrec de José
Luís Gallego,
periodista ambiental
10:10 hores
El relat de la sostenibilitat o com innovar a la
comunicació ambiental
Sandra Pina, directora per Espanya
de Sustainable Brands

11:10 hores

PAUSA - ESMORZAR

11:30 hores
La gestió dels residus: les 5 coses que tota campanya
de comunicació no ha d’oblidar i les
5 coses a evitar
Jordi Macarro, director de l’Àrea
d’Informació i Participació de
l’Agència de Residus de Catalunya.
Alba Pellicer, cap del Departament
de Comunicació de l’Agència de
Residus de Catalunya.

D’ESPECIAL
INTERÈS PER ALS
RESPONSABLES
DE COMUNICACIÓ
Aquesta jornada pot
ser interessant també
per les persones
responsables de
comunicació de les
entitats i ens locals
que participen en
l’elaboració del
PREVOC.
Poden inscriure’s
només en aquesta
sessió.
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12:30 hores
De les grans campanyes a les petites accions, tots els aspectes a considerar
Luchy Miquel, coordinadora de Comunicació de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
13:30 hores
PAUSA -DINAR a les instal·lacions del CTR-Vallès.
El dinar està inclòs en la inscripció al Seminari.
Menú elaborat per una empresa d’inserció social.
14:15 hores
Compartint deu anys d’aprenentatges en la comunicació i la sensibilització a la
ciutadania.
Jordi Vilaró, gerent de la Mancomunitat de residus de l’Urgellet

15:45 hores

CONCLUSIONS DE LA JORNADA

16:00 hores

Visita al CTR Vallès (opcional)

Fes la teva inscripció gratuita a través de la nostra
web www.residusvalles.cat/PREVOC2020
APUNTA’T
RESERVA’T LES DATES A LA TEVA AGENDA 2017
Com arribar al CTR-Vallès?
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