Nota de premsa
Girona, 6 de març de 2019

Els models d’èxits en gestió de residus a Estats Units,
Itàlia i Àustria inauguren el 3r #wasteinprogress de Girona
Més d’un miler d’assistents prenen part, fins divendres a Fira de Girona, en el Fòrum
Internacional de Residus enfocat en la taxa municipal d’escombraries justa

Representants d’Estíria, Seattle i Vall d’Aosta, amb la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat -al centre- (Foto: Aleix Planas)

La tercera edició del Fòrum Internacional de Residus #wasteinprogress ha donat el tret de sortida aquest dimecres i
s’allargarà fins divendres dia 8 de març a Fira de Girona. L’esdeveniment ha comptat, en la seva primera jornada, amb
tres casos d’èxit mundial sobre experiències en pagament per generació dels residus en les ciutats i les regions de
Seattle (Estats Units), Vall d’Aosta (Itàlia) i Estíria (Àustria).
El certamen, que bat el seu rècord d’assistents amb més d’un miler de persones, s’ha inaugurat amb la presència, entre
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altres, de l’alcaldessa de Girona Marta Madrenas, que ha ressaltat que «per Girona, el #wasteinprogress és important
per situar la ciutat com un referent internacional en la gestió de residus i per aprofitar el coneixement que s’hi genera per
millorar les nostres polítiques de gestió de residus a la ciutat». Referent a la temàtica del congrés, Madrenas ha afegit
que «estem en plena quarta revolució industrial i les noves tecnologies també les hem d’aplicar en objectius de millora
de la sostenibilitat; en aquest cas de la gestió de residus i per millorar els índex de recollida selectiva. Segur que aquest
congrés servirà perquè les ciutats i els territoris puguem avançar en aquest sentit».
Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona, l’organitzador del #wasteinprogress juntament amb l’Ajuntament de Girona,
ha subratllat «l’èxit d’inscripcions, més d’un miler, i de participacions d’empreses; ja que hem passat de 21 al primer any
a 31 actualment, d’arreu del món. Tot indica que aquesta és l’edició més potent de les tres, el tema és molt interessant.
El #wasteinprogress ens ha posat en una de les millors posicions pel què fa a l’organització d‘esdeveniments de gestió
de residus, és únic i si som capaços de mantenir la qualitat dels temes tindrem un llarg recorregut».
Josep Maria Tost, director de l’Agència de Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya, ha explicat que «el
#wasteinprogress és una bona oportunitat per conèixer experiències de diferents països i regions mundials. A Catalunya
només hi ha cinc experiències de pagament per generació (Argentona, Mirabet, Rasquera, Vilablareix i Riudecanyes) i
entre cinc i set anys tots els ajuntaments hauran d’anar en aquest escenari. Qui recicla per convenciment, ja ho fa, però
hi ha una part de la població que no se sent especialment cridada per reciclar. Hem de regir-nos per la taxa justa i la
motivació econòmica és la clau».
El director de Gestió Autonòmica i Local d’Ecoembres Ángel Hervella ha apuntat que «el que intentem fer amb Fira de
Girona és aportar bona ciència a totes les idees que hi pot haver amb els residus. Des de fa vint anys Ecoembes és el
sistema de recollida d’envàs lleuger i del paper i cartró i sempre estem en processos de com poder millorar. Aquest
repte l’ha captat molt bé el #wasteinprogress i volem aportar conceptes tècnics, provats, casos d’altres ciutats i entitats
que comparteixen aquestes experiències per poder prendre millors decisions a la política de residus».
El públic, procedent de Catalunya, de la resta de l’Estat, Bèlgica, França, Itàlia, Noruega, Grècia i Andorra, ha conegut
avui tres dels nou casos que s’expliquen durant el congrés de llocs sobre com han introduït el concepte de justícia
econòmica per incentivar, a través del porta a porta majoritàriament, la correcta separació de residus i que, de mitjana,
superen el 60% de reciclatge o s’hi acosten.
L’èxit de recollida selectiva amb pagament per generació de Seattle (Estats Units) l’ha descrit Hans Van Dusen, director
de contractació i operacions del departament de gestió de residus Seattle Public Utilities. Seattle sempre s’ha
autogestionat el tema dels residus i van començar fa una trentena anys per la saturació dels abocadors. Amb una
població de 724.745 habitants i un índex de recollida selectiva del 57%, és l’única ciutat del seu país amb recollida
obligatòria de residus orgànics, no només en barris residencials sinó també en edificis d’habitatges.
El cas de Vall d’Aosta, situat a frontera entre Itàlia i Suïssa, ha estat explicat per Michela Catozzo, directora del
departament fiscal, de sistemes d’informació i financer, i Joël Creton, alcalde d’Ollomont i president de la Unité des
communes Valdôtaines Grand-Combin. Amb un índex del 75% són l’exemple que és possible introduir el pagament per
generació en zones muntanyoses amb una elevada estacionalitat i climes extrems. Utilitzen una part variable en la taxa
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d’escombraries basada en el número de contenidors amb control d’accés i volum limitat per aportació de fracció resta i
el número d’accessos al contenidor amb control d’accés de l’orgànica.
Christian Schreyer, gerent de Dachverband der Steirischen Abfallwirtschaftsverbände, la organització que agrupa 17
entitats locals de gestió de residus municipals a Estíria (Àustria), ha parlat de l’experiència de gestió sobre 1,23 milions
d’habitants incloent els de la capital, Graz, que arriben a reciclar el 72% dels residus. Són capdavanters mundials en
recollida selectiva i tenen contenidors amb control d‘accés i pesatge de la fracció resta domiciliària des del 1993, quan
també van introduir la recollida de l’orgànica.
Els models de zones de França, Holanda i Alemanya, demà
Demà serà el torn per a tres models més d’èxit en la gestió dels residus municipals: Grand Besançon (França), que amb
192.042 habitants se situa en un percentatge del 68%; Twente Milieu (Holanda), on l’índex de reciclatge és del 70% a
través de la recollida en contenidors, dels quals els de resta i orgànica tenen sistema d’identificació i accés; i Leipzig
(Alemanya), que porta més de quinze anys d’experiència en sistemes de pagament per generació i amb un dels millors
resultats del país (60%). El darrer dia, divendres, es tancarà el fòrum amb les experiències d’Aes-Born Na Mona
(Irlanda), Berna (Suïssa) i Vèneto (Itàlia).
Paral·lelament a les explicacions dels nou casos d’èxit mundial, el #wasteinprogress segueix apostant pels workshops i,
com a novetat, s’ha instaurat l’Innovation Lab. Els workshops, que ja van tenir molt bona acollida el 2018, permeten obrir
un espai de debat i treball per exposar i resoldre problemes concrets que afecten el nostre territori. Els quatre
workshops, conduïts per un moderador i diversos experts en cadascuna de les matèries, tracten la inclusió de la
tecnologia en el servei de recollida porta a porta i en el control d’accés a contenidors, el fet d’implantar sistemes de
pagament per generació o només de control per millorar els resultats i reduir la generació de residus i la protecció de
dades en la identificació dels usuaris.
D’altra banda, l’Innovation Lab, que agafa el relleu del Fòrum Innovació, és un laboratori tecnològic per conèixer les
últimes innovacions en matèria de residus. Igual que l’Espai Empresa, l’aparador al públic especialitzat, compta amb
l’assistència d’empreses internacionals. En aquest cas, les set presentacions giren al voltant de la identificació d'usuaris
i del control d'accés a contenidors com a eina principal per al pagament per generació; recompensar bones pràctiques
en reciclatge a través de contenidors intel·ligents i plataformes per al pagament per generació domèstica i comercial i la
seva protecció de dades.
En el #wasteinprogress també hi ha espai per a entitats, ajuntaments i organismes estatals. El certamen gironí manté
l’aposta per ser un punt de trobada professional, amb la presència d’empreses que puguin acompanyar les
administracions en el procés de millora de la gestió de residus. Es dirigeix, sobretot, a personal tècnic, càrrecs electes i
empreses de serveis i professionals, i seguint com a aparador de projectes d’innovació empresarial i com a espai de
connexió entre els sectors públic i privat.
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Arribar al 65% de recollida selectiva el 2035
Segons els experts, actualment la ràtio de recollida selectiva al país està estancada i se situa al voltant del 40%, una
xifra encara lluny de la legislació europea que aposta per arribar al 50% l’any 2020 i al 65% l’any 2035. Per a incentivar
el reciclatge una de les mesures que es vol estendre és que, qui recicli, pagui menys, a través de la taxa justa, un
sistema de pagament per generació en la taxa d’escombraries municipals que fa que aquells ciutadans que generen
menys residus i reciclen més veuen com es redueix la taxa que paguen anualment.
L’objectiu del congrés és que el sector continuï veient el Fòrum de Residus com una gran oportunitat per obtenir
coneixement i posar en comú experiències internacionals. En les dues anteriors edicions es va tractar la recollida de
residus en regions turístiques i grans esdeveniments i en ciutats del món que obtenen resultats de reciclatge superiors
al 50%.

Més informació

Web: www.wasteinprogress.net
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