Polítiques municipals de residus
per la reducció en origen
Crèdit de Lliure Elecció de la Universitat de Barcelona

Les sessions són obertes a tothom.
Es demana inscriure’s a: alio@ub.edu o mediambient@torrelles.cat
(Es lliurarà certificat d’assistència)

La transició cap a la sostenibilitat posa a la societat davant la necessitat de realitzar canvis importants. Entre aquests
hi ha un conjunt de transformacions relacionades amb els residus que impliquen els sistemes productius, tecnològic i de
consum. Tot i els obstacles i resistències, hi ha petits camins d’acció que utilitzen el marc legal existent per començar la reducció en origen. En l’àmbit municipal, a Catalunya tenim dos sistemes de gestió de residus que parteixen de la capacitat de
les recollides selectives per impulsar la transició cap a la reducció: Es tracta dels sistemes de recollida de residus municipals
Porta a Porta i del Residu Mínim.

PROGRAMA

MONOGRAFICS

Sessions teòriques sobre els diferents àmbits implicats en la gestió dels residus municipals, des del àmbit domèstic i cultural al econòmic, polític i territorial.
Lloc:

Seminari del Departament de Geografia Humana.  (3ªplanta), Facultat de Geografia i Història.

Dimarts 14 d’abril, 17:00 - 19:00 hrs.
Presentació del curs i objectius. Mª Àngels Aliò. Universitat de Barcelona.
El món local i la praxis del Porta a Porta. Assumpta Boba. Geògrafa.
Dimecres 15 d’abril, 17:00 - 19:00 hrs.
La Recollida porta a porta amb el model de gestió de residus “Residu Mínim” a Torrelles de Llobregat.
Laia Peidro Llobet. Geógrafa.
Dijous 16 d’abril, 17:00 - 19:00 hrs.
Resultats, estratègies i objectius de la separació en els municipis Porta a Porta.
Jordi Font. Ambientòleg. Universitat de Barcelona
Compost i separació de la FORM. La recerca de la qualitat del compost.
Joan Romanyà. Univesitat de Barcelona.

SEMINARI

Dimarts 28 d’abril, 16:00 - 20:00 hrs.
Lloc: Sala Gran de la Facultat de Geografia i Historia (4ª planta), UB.
16:00 Inauguració del seminari.
Dra. Mª Àngels Aliò. Geògrafa, Universitat de Barcelona.
16:15 Conferencia inaugural.
Estratègies de reducció i màxima valorització de residus en les polítiques públiques municipals.
Josep Maria Tost, Director de l’Agència de Residus de Catalunya.
16:45 Taula rodona.
La proximitat com factor de la gestió i la reducció de residus.
Mª Àngels Alió. Universitat de Barcelona, Claudia Cirelli i Patrice Melé. UMR CITERES – CNRS (Université
de Tours Universitat François Rabelais)
Modera: Assumpta Boba. Geògrafa.
18:30 Pausa, cafè.

18:45 Taula rodona.
El dia a dia de la gestió del porta a porta, sobre l’activitat municipal de seguiment, resolució de problemes i
coordinació entre les esferes ciutadanes i l’equip de govern.
Olga Llobet, Tècnica de Medi Ambient de l’ Ajuntament de Tiana, Silvia Busquets, Tècnica de Medi Ambient de		
la Mancomunictat de la Segarra, Laia Peidro, Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torrelles de 			
Llobregat, i un municipi de les terres de Girona (pendent de confirmar).
Modera: Laia Peidro. Geògrafa.
Dimecres 29 d’abril, 16:00 - 20:00 hrs.
Lloc: Seminari del Departament de Geografia Humana (3ª planta) de la UB.
16:00 Conferència i debat.
La necessitat de fer xarxa en el model de recollida porta a porta.
Enric Coll, membre de la comissió tècnica de Associació Catalana de Municipis per al Porta a Porta.
17:30 Pausa, cafè.
18:00 Taula rodona.
El Porta a Porta i la estructura eco-territorial catalana.
Joan Tort, Geògraf, professor Universitat de Barcelona, Nuria Morera, Tècnica de Medi Ambient del Consorci 		
de les Terres del Ebre i Joan Rovira, Ex-regidor de medi ambent i responsable de la instauració de la recollida 		
porta a porta al municipi de Tona.
Modera: Enric Tello.Historiador i Economista, Universitat de Barcelona.
Dijous 30 d’abril, 16:00 - 20:00 hrs.
Lloc: Sala Gran de la Facultat de Geografia i Historia (4ª planta), UB.
16:00 Taula rodona.
De la fiscalitat ambiental a la comunicació ciutadana.
Ignasi Puig, enginyer ambiental, Fundació ENT, Jordi Roca, economista professor de la Universitat de Barce-		
lona i Assumpta Boba, geògrafa.
Modera: Susana Laredo. Geògrafa. Universitat de Barcelona.
18:00 Pausa, cafè.
18:30 Sessió de clausura.
Grups de geògrafs per l’ecologia social.
Posada en comú de les aportacions de les estudiants inscrits.

VISITES TÈCNIQUES
Dimecres 29 d’abril.
Visita guiada a la Deixalleria Municipal i a la Planta de Compostatge de Torrelles de Llobregat.
Dijous 30 d’abril.
Visita guiada a la planta de triatge de la Mancomunitat La Plana.
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