Visites Tècniques RECOLLIDA PORTA A PORTA
Gestió de residus a Itàlia i recollida porta a porta a la ciutat de Milà
22 i 23 d’octubre 2015
Localització: Milà, Itàlia.
22 octubre / Tarda
· Sortida des de l’Aeroport de Barcelona cap a Milà (migdia-tarda).
· Trasllat a l’hotel (transport públic o bus). Sessió de presentacions i debat:
Presentació del model de recollida de Milà.
Presentació de la gestió de residus i la recollida porta a porta a Itàlia.
· Sopar a l’hotel.

23 octubre / Tot el dia
8 h Visita al servei de recollida Porta a Porta de Milà (zona de Silla).
9 h Visita a la sala de control a la seu de AMSA (Via Olgettina).
10 h Sortida cap a la planta de Montello.
11 - 14 h Visita a la planta de Montello de digestió anaeròbia. Refrigeri.
15 h Seminari tècnic al Consorci Italià de Compostatge (CIC). Pausa cafè. Visita al
punt net de CEM. Sessió sobre la certificació, qualitat i mercat del compost. Presentació d’altres instruments de gestió com el pagament per generació o l’optimització
de serveis. Sessió sobre l’ús de bosses compostables i la cultura del compostatge.

Preu: 250 euros.
El cost inclou vol d’anada i tornada,
allotjament una nit, àpats i desplaçaments.
Les persones que vulguin l’opció de només
anada ho han d’indicar en inscriure’s.
NOTA: Es prega confirmar la inscripció amb
rapidesa per poder mantenir uns costos
raonables per al viatge.

18 h Trasllat a l’aeroport i sopar a l’aeroport.

Nit. Sortida del vol de Milà cap a Barcelona.

INSCRIPCIONS

Sistema de recollida porta a porta i planta de compostatge de petita escala al
Pallars Sobirà
27 octubre 2015
Localització: Instal·lacions de la planta de compostatge i deixalleria de Sort (municipi de Sort).
27 octubre / Tarda—nit
18 - 20 h Presentació del model de recollida i tractament de Pallars Sobirà. Debat. Visita a la nova planta de compostatge
de Sort.
Ponents: Pendent de confirmació.
20 - 21h Refrigeri
22 h Visita al servei de recollida Porta a Porta.

Preu: 20 euros.
El cost inclou l’àpat o refrigeri.
El desplaçament es realitzarà en vehicle
privat dels participants.

INSCRIPCIONS

Sistema de recollida porta a porta i planta de compostatge de petita escala a
Boadella i les Escaules
3 novembre 2015
Localització: Municipi de Boadella.
3 novembre / Tarda
17:00h-19h Presentació del model de recollida i tractament de la zona de Boadella. Debat. Visita a la nova planta de
compostatge de Boadella.
Ponents: Pendent de confirmació.

Preu: 20 euros.

19-20h Refrigeri

El cost inclou àpat o refrigeri. El desplaçament es realitzarà en vehicle privat dels
participants.

20-21:30h Visita al servei de recollida Porta a Porta.

INSCRIPCIONS

Sistema de recollida porta a porta i planta de compostatge de petita escala a
la Mancomunitat La Plana
10 novembre 2015
Localització: Mancomunitat la Plana (municipi Malla).
10 novembre / Matí
8 h Visita al servei de recollida Porta a Porta.
10 - 12h Presentació del model de recollida i tractament de la Mancomunitat de la
Plana. Debat. Visita a la planta de compostatge de Malla.
Ponents: Pendent de confirmació.
Preu: 20 euros.
El cost inclou àpat o refrigeri. El desplaçament es realitzarà en vehicle privat dels
participants.

INSCRIPCIONS

Organitzen:

Amb el suport de:

Sponsor:

Important: El programa i horari exacte de les visites pot patir modificacions. Si aquest fos el cas, s’informaria als inscrits amb
antelació suficient. Les inscripcions romandran obertes fins el 15 de setembre o cobrir places.
Més informació i dubtes a: coamb@coamb.cat

