Nota de premsa
Girona, 6 de febrer de 2017

San Francisco, Liubliana, Imola i Milà enceten el Fòrum
#wasteinprogress de Girona amb els seus casos d’èxit en reciclatge
Les ciutats, referents en recollida selectiva, han animat els assistents, representants de molts municipis i
empreses del sector, a seguir el seu exemple
Al voltant de 400 persones han assistit a la primera edició del Fòrum Internacional de Gestió de Residus
Municipals que s'allargarà fins aquest dimecres

El primer dia del Fòrum ha comptat amb 400 assistents d’arreu de l’Estat espanyol

El Fòrum Internacional de Gestió de Residus Municipals, #wasteinprogress, que es celebra fins el 8 de
febrer al Palau de Fires de Girona, ha engegat aquest matí amb 400 assistents provinents, la majoria,
d'institucions, ajuntaments i empreses del sector, de diferents punts de l'Estat espanyol i Andorra. Els
primers ponents de la jornada han presentat els casos d’èxit de les seves ciutats i han instat a la resta de
municipis a prendre’n exemple.

La ciutat nord-americana de San Francisco ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida a les
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ponències Ciutats in Progress, que compten amb la conducció del meteoròleg Francesc Mauri. Soko Made,
del departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de San Francisco, ha explicat als assistents el model de
recollida que funciona a San Francisco i que ha esdevingut un èxit ja que han aconseguit reciclar un 80%
dels seus residus. Aquesta ciutat ha simplificat la recollida en tres úniques fraccions: orgànica, resta
(rebuig) i reciclables. Es tracta d'un model que facilita la comprensió per part del ciutadà i que optimitza el
servei de recollida. A més a més, segons ha explicat Made, "hem implantat un pagament per generació
basat en el volum dels contenidors resta (rebuig)". Les claus de l'èxit d'aquesta ciutat són: la implicació per
part dels ciutadans i els ens, els incentius que rep la població, l'educació que es dona, la inspecció i les
polítiques (ordenances) que fan possible el model.
La jornada ha continuat amb la ponència de Liubliana de la mà de Janko Kramzar i Nina Sankovic, de
l'empresa púbica de recollida SNAGA. La ciutat eslovena ha estat designada durant el 2016 l’European
Green Capital per tenir els millors resultats en recollida selectiva de tot el continent. Actualment reciclen un
65% dels seus residus i ho fan, tal com han detallat els ponents, amb un sistema de recollida porta a porta
de quatre fraccions a una part de la ciutat i, a la resta, utilitzen contenidors soterrats amb control d'accés
electrònic. Han posat èmfasi en la bona estratègia de comunicació que hi ha hagut al darrere del procés
d'implantació. Liubliana utilitza les xarxes socials, el contacte personal i l'storytelling per transmetre
missatges clars. Les seves campanyes es basen, sobretot, en fomentar la reutilització, en denunciar el
malbaratament alimentari i en conscienciar sobre el consum ètic.
Després d’una pausa-cafè, el congrés ha seguit amb el Fòrum Innovació, un espai dedicat a empreses del
sector que presenten els seus projectes singulars. Es presentaran un total de 12 projectes. Els primers en
fer-ho han estat Ecoembes amb "El Laboratori d'Economia Circular" i l'Agència de Residus de Catalunya
amb "Penalitzar+incentivar. Una suma de tots". El Fòrum Innovació també ha tingut una segona part a
primera hora de la tarda amb el projecte de ID&A amb la breu conferència "Porta a porta de proximitat
multinivell, una tercera via. Aspectes ètics i etològics aplicats al disseny d'un sistema de recollida del segle
XXI". També hi ha intervingut el Ministeri d'Infraestructures i Medi Ambient d'Holanda, qui ha explicat la
seva experiència en "Com millorar la recollida de residus en àrees urbanes d'alta intensitat".
La segona part de les ponències Ciutats in Progress l'ha encetat la ciutat italiana d'Imola amb Giovanni
Sandei, director de l'Àrea de gestió de residus de l'empresa pública CON.AMI. El model que actualment hi
ha implantat en aquesta ciutat es fa en cinc contenidors de càrrega lateral, amb l’objectiu d’arribar al 79%
en recollida selectiva. Els seus bons resultats es deuen a la Key Card, la targeta identificativa amb control
d'accés als contenidors.

La darrera ponència del primer dia del #wasteinprogress també ha estat un cas d'èxit d'Itàlia, concretament
el model que està funcionant a Milà. És la primera gran ciutat sense contenidors al carrer i recull porta a
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porta cinc fraccions només dos dies a la setmana. La directora de projectes i planificació d'Amsa,
Cristina Fusco, ha explicat que a finals del 2017 Milà instal·larà 300 paperes de carrer que avisaran en
temps real del seu nivell d'ompliment. Milà compta actualmente amb un 54% de recollida selectiva i
l’objectiu és arribar al 79% l’any 2020.

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, que ha estat present al
Fòrum, ha estat contundent dient que cal apostar per l'economia circular (reciclatge) perquè, segons Rull,
és absolutament rendible en termes econòmics. Ha assegurat que qüestions com aquesta cal plantejar-les
des de la base, des del món municipal, amb la voluntat d’anticipar-se. En aquest sentit, Rull ha agraït a la
ciutat de Girona “el compromís” d’haver organitzat aquest Fòrum. També ha dit que “quan parlem de
sostenibilitat ens interpel·lem a nosaltres mateixos sobre quina mena de país volem ser”, i ha afegit que
“desenvolupament sostenible significa deixar als nostres fills un món millor".
Per la seva banda, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha recordat que Girona és la ciutat catalana
de més de 50.000 habitants amb un millor percentatge de recollida selectiva, amb un índex del 47,8%
sobre el total de residus generats. Ha explicat que Girona frega l’objectiu del 50% que Europa s’ha posat
per al 2020 però ha assegurat que la ciutat és ambiciosa i vol marcar-se un objectiu més elevat. Segons
Madrenas, “el #wasteinprogress neix amb vocació de servei al país, i a la gent, estic convençuda que
d’aquí en sortiran idees i contactes que ens permetran a tots avançar en aquests objectius a mig i llarg
termini en la gestió de residus”.

El #wasteinprogress ha continuat aquesta tarda amb l'Agenda Oberta, un espai dedicat a reunions de 30
minuts entre els ponents i els assistents i que han tingut una demanda notable. També amb l'Espai
Empresa, que permet la coneixença entre assistents i empreses i fomenta el networking. Demà dimarts 7
de febrer, segon dia del Fòrum, serà el torn de les ciutats Seül, Parma, Tallinn i Munic. També es
presentaran projectes d'innovació dins del sector.

El Fòrum Internacional de Gestió de Residus Municipals, que es fa al Palau de Fires de Girona del 6 al 8
de febrer, té com a objectiu posar en contacte les administracions, les empreses i els tècnics especialitzats
per debatre i analitzar conjuntament diverses solucions innovadores i efectives en la recollida de residus
municipals. A més a més de donar a conèixer 12 casos d’èxit en recollida selectiva a nivell internacional
amb reciclatges superiors al 50%. El #wasteinprogress és el primer fòrum d’aquestes característiques que
s’organitza a nivell mundial.
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Més informació

www.wasteinprogress.net
Contacte de premsa

Carme Coll
carme@comunica.cat
616 490 616
Ivette Ballesteros
ivette@comunica.cat
630 21 35 71

www.comunica.cat
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972 217 250 · C/ Ramon Turró, 1 · baixos · 17005 Girona
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