
JORNADA                                              27 d'abril de 2018 

9.00-9.15h Recepció dels assistents. 

9.15-9.30h Benvinguda. A càrrec de l'Agència de Residus de Catalunya, el Consell Comarcal del Segrià, i el Col·legi 
d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB). 

9.30-10h Context de la gestió de residus a Europa i Catalunya. Evolució de la gestió. Marc normatiu i PRECAT20. 
Resultats de recollida selectiva. Cànon de residus. Noves estratègies i instruments. Ponent: Francesc Giró (Agència de 
Residus de Catalunya). 

10-10.30h Experiència Lleida. Recollida porta a porta comercial i grans productors i implantació de recollida porta a porta 
domiciliària a dos barris. Ponent: Ester Fanlo (Ajuntament de Lleida). 

10.30-11h Experiència Segarra. Prova pilot de recollida porta a porta (PaP) amb tecnologia NFC per identificació de cubells 
i àrees d'aportació amb compostatge comunitari. Ponent: Núria Balcells (Consell Comarcal de la Segarra). 

11-11.30h Pausa. 

11.30h-12h Experiència Alta Ribagorça. “Compromís amb el reciclatge”, projecte d'incentius econòmics i inspecció a casa. 
Recollida específica a explotacions ramaderes dels plàstics dels ensitjats. Campanya de millora del reciclatge a grans 
productors (cas estació d’esquí de Boí-Taüll Resort). Ponent: Lluís Florit (Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça). 

12.30-13h Experiència Alt Urgell. “Qui recicla guanya”, prova pilot d’identificació d'usuaris en contenidors a través del mòbil 
i aplicació de descomptes a la taxa. Ponent: Jordi Vilaró (Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet). 

13-13.30h Experiència Pallars Sobirà. El PaP comarcal i les noves actuacions amb grans productors, turisme i segones 
residències. La gestió local de la fracció orgànica (FORM): planta de compostatge de Sort i compostatge comunitari. Ponent: 
Marc Sans (Consell Comarcal del Pallars Sobirà). 

13.30h-14h. Experiència Verdú. Estudi del sistema de Pagament per Generació vinculat a la recollida PaP. Ponent: Josep 
Mas (Ajuntament de Verdú) i Jordi Prats (Ecostudi). 

14-14.30h.  Experiència Segrià. Nou model comarcal de recollida porta a porta i Àrees d’aportació. Ponent: Joan Ibars 
(Consell Comarcal del Segrià). 

Inscriu-te

ORGANITZEN: COL·LABORA:

LLOC DE REALITZACIÓ: 
Consell Comarcal del Segrià (Carrer del Canyeret, 12, Lleida).

Si et plau, no imprimeixis aquest fulletó si no és totalment necessari

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09 

PROGRAMA

Nous models de gestió de residus a les comarques de Lleida: 

cap a la consecució dels objectius de recollida selectiva del 60%

Inscriu-te

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=17576
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=17576

