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SIMPÒSIUM   Re.Re
RECOLLIDA SELECTIVA DE LA MATÈRIA ORGÀNICA

FOMENT DEL COMPOSTATGE DOMÈSTIC
CONVENIS DE REDUCCIÓ DE RESIDUS

Maresme

20 d’abril 2004
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SIMPÒSIUM Re.Reta, millorem l’entorn

Simpòsium sobre la recollida selectiva de la matèria orgànica, el compostatge domèstic i la
reducció de residus al Maresme

JUSTIFICACIÓ

En el marc del projecte europeu Re.Re sobre la reducció i el reciclatge dels residus, coordinat a Catalunya per l’Escola de
Natura del Corredor i participat pel municipi de Sant Andreu de Llavaneres, se celebrarà un simpòsium a l’abril de 2004
sobre la recollida selectiva, el compostatge domèstic i la reducció dels residus.

L’Escola de Natura del Corredor, d’acord amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, la cooperativa ERICA d’Alba
(Itàlia) -entitat coordinadora del projecte interregional Re.Re- i el Centre Mediterranéen de l’Environnement d’Avinyó
(França) , proposen d’organitzar un simpòsium centrat en l’experiència dels diversos municipis vinculats al Projecte Re.Re
i del Maresme en quant a la Reducció de residus i a la Recollida selectiva, particularment de matèria orgànica. El
Maresme serà, probablement, una de les comarques amb més població beneficiada per aquests serveis; d’aquesta manera,
pot tornar a esdevenir pionera i progressista en la gestió dels residus sòlids urbans.

L’experiència d’aquests municipis pot encoratjar altres realitats municipals sensibles a la problemàtica que comporten els
actuals sistemes, així com preocupades  pel compliment de la legislació vigent al nostre país.

Sens dubte, aquestes activitats seran de l’interès d’altres entitats i municipis de fora la comarca. És de destacar en
aquest sentit la forta vinculació del Vallès Oriental amb el Maresme en matèria de residus (abocador de Palautordera,
planta de compostatge), de manera que la participació dels ens responsables en la gestió dels residus de la comarca
veïna, així com dels ajuntaments vallesans, serà més que desitjable.

OBJECTIUS
1. Potenciar els sistemes de recollida selectiva de la matèria orgànica entre els municipis del Maresme i

d’altres comarques.
2. Fomentar la implantació del compostatge domèstic, com a mesura de contribució ciutadana a una gestió

més sostenible dels residus i a llur reducció.
3. Cercar noves estratègies per a la reducció dels residus.
4. Implicar les diferents administracions i ens competents en matèria de residus per establir un compromís

de millora en la gestió basat en la cultura de la sostenibilitat.
5 .  Transmetre a la ciutadania la voluntat política i la necessitat social d’avançar cap a mesures més

sostenibles en els sistemes de recollida i tractament dels residus.
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RESULTATS
1). Celebració d’un simpòsium tècnic sobre la recollida selectiva i la reducció dels residus, amb els següents
continguts o temes de treball:

• Els serveis de recollida selectiva i la matèria orgànica. L’experiència al Maresme.
• El compostatge domèstic. L’aportació sostenible de la ciutadania en els models territorials actuals.
• Els pactes de reducció amb el sector del comerç i la restauració.
• Els incentius fiscals per a la ciutadania. El nou horitzó per a un sistema just: “el pas de taxa a tarifa”.
L’experiència europea.

2). Publicació de les comunicacions i les conclusions dels debats resultants.

Organització
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Escola de Natura del Corredor

Col·laboració
Consell Comarcal del Maresme
Centre Català del Reciclatge - Agència de Residus de Catalunya
Coordinació i secretaria tècnica
Escola de Natura del Corredor i cooperativa ERICA (Piemonte, Itàlia)
Lloc
Escola Universitària del Maresme. Mataró
Data
20 d’abril del 2004
Públic diana
Tècnics i càrrecs electes d’administracions municipals, comarcals, provincials i autonòmiques. Tècnics del
sector privat del medi ambient i de la gestió dels residus. Representants associatius. Educadors i
comunicadors ambientals. Estudiants en matèria de medi ambient.
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PROGRAMA
DATA: 20 d’abril de 2004
LLOC: Escola Universitària del Maresme (Passeig Marítim) Mataró

Hora Blocs Ponència Ponents
MATÍ

9:30 Presentació ·Josep Jo, Conseller de Territori i
Sostenibilitat del Consell Comarcal del
Maresme
. Víctor Ros, Alcalde de Sant Andreu de
Llavaneres
·Manuel Hernández, Gerent de l’Agència de
Residus de Catalunya
·Joan Manel Riera, Escola de Natura del
Corredor, Coordinador del projecte Re.Re a
Catalunya.

9:50 Xerrada marc Filosofia i resultats del programa
Re.Re.
La recollida selectiva i la reducció de
residus a l’Arc mediterrani europeu

·Roberto Cavallo
Cooperativa E.R.IC.A. (Alba, Piemonte)
Coordinador internacional del Projecte Re.Re.

10:30 Pausa cafè
11:00 Recollida

selectiva de
les diferents
fraccions

Situació i prospectiva de la recollida
selectiva de residus domèstics al
Maresme

·Montse López
Consell Comarcal del Maresme (Catalunya)

Situació, valoració i prospectiva a
Vilassar de Mar (Maresme)

·Jordi Colomer
Ajuntament de Vilassar de Mar (Maresme,
Catalunya)

Situació, valoració i prospectiva a
Tiana (Maresme)

· Enric Coll
Ajuntament de Tiana (Maresme, Catalunya)

Precs i preguntes
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12:15 Reducció de
residus

Conveni de prevenció de residus
municipals de Catalunya

·Pilar Chiva
Centre Català del Reciclatge
Agència de Residus de Catalunya

Campanya de reducció de residus a
Sant Andreu de Llavaneres

·Juli Mauri
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
(Maresme, Catalunya)

Precs i preguntes
14:00 DINAR
16:00 Gestió de la

fracció
orgànica

Experiència valorada del compostage
domèstic a Val Sangone (Piemonte)

· Claudio Bertacco
Comunità Montana Val Sangone
(Piemonte, Italia)

Compostatge domèstic de matèria
orgànica als parcs públics de Badalona

· Ecoinstitut, Ajuntament de Badalona
(Barcelonès, Catalunya)

Compostatge casolà de la matèria
orgànica a Castelldefels

· Marian Sardà
Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat,
Catalunya)

17:00 Global Debat general
17:45 Pausa cafè
18:15 Conclusions · Joan Manel Riera

Escola de Natura del Corredor
18:30 Cloenda · Manuel Mas, President del Consell Comarcal

del Maresme
. Víctor Ros, Alcalde de Sant Andreu de
Llavaneres
· Roberto Cavallo, Coordinador Projecte
Re.Re

COMIAT

Per tal de confirmar la vostra assistència cal que us poseu en contacte amb
nosaltres:

Escola de Natura del Corredor Tel: 93 7955405
e-mail: enc@pangea.org


