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1. Introducció  

La cinquena Àgora Ciutadana “Accions Principals - Cap a un marc estratègic per a la 

prevenció i gestió dels residus a Manresa, es va desenvolupar el dia 9 d’Abril de 2018 al 

Teatre Kursaal de Manresa. Van participar-hi un total de 22 persones de diferents perfils: 

referents tècnics de les administracions implicades, representants d’entitats gestores i 

proveïdores de serveis, consultors i professionals de l’àmbit de la sostenibilitat ambiental, 

entitats ambientalistes, professors de la Universitat Politècnica de Manresa, empreses i 

ciutadans de Manresa. La major part d’elles havien assistit a les àgores anteriors. 

Aquesta s’emmarca en el projecte UrbanWINS, finançat per la Unió Europea, que té com a 

objectiu l’elaboració de plans estratègics eco-innovadors per a la prevenció i la gestió de 

residus que impulsaran la resiliència mediambiental urbana i contribuiran a avançar envers 

patrons de producció i consum més sostenibles. 

En aquest informe, es presenten els resultats de l’àgora estructurats a partir de les dues 

grans fases que van viure els i les participants a l’àgora. El principal objectiu del debat va 

ser presentar totes les accions del projecte, ordenades segons el resultat que van rebre en 

el procés de votació realitzat des de l’àgora anterior, i distribuïdes en tres blocs: 

 Accions no susceptibles de ser proves pilot. 

 Accions susceptibles de ser proves pilot i finalment.  

 Accions més votades i més susceptibles de ser proves pilot. 

Després d’informar de la situació en la qual es trobava cada acció, i d’un treball d’anàlisi 

de les persones participants de les sis accions a debat, aquests van decidir les tres accions 

que esdevindran la prova pilot, i per tant, que hauria d’executar l’Ajuntament de Manresa 

en el marc del projecte UrbanWINS.  

Finalment, en l’informe es troba l’avaluació que de la sessió van fer els mateixos 

participants.  

2. Programa  

12.10 h Benvinguda  

12.20 h Explicació de l’objectiu i dinàmica de la sessió. Presentació de totes les 

accions i la metodologia d’avaluació. 

13.00 h Inici del treball en grups per avaluar les accions 

14.05 h Dinar  

15.00 h Presentació dels resultats obtinguts a cada taula de treball 

15.25 h Discussió dels resultats entre totes les taules i acord per tal d’escollir les tres 

accions a ser executades com a proves pilot en el marc del projecte. 

15.50 h Cloenda i fi de la sessió 
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3. Part I: Treball desenvolupat entre àgores  

Com a resultat de les 4 àgores ciutadanes realitzades des de juny de 2017, s’han acabat 

definint 5 prioritats i 21 accions. Totes elles són susceptibles de formar part d’un futur Pla 

de prevenció i gestió de residus de Manresa i així seran considerades.  Tanmateix, per les 

limitacions econòmiques, tècniques i temporals del projecte, no totes les accions poden 

ser proves pilot UrbanWins.  

El projecte europeu preveu un prova pilot formada per: una acció regulatòria, una acció 

voluntària i una acció de sensibilització.  

Per poder arribar a decidir una acció de cada tipus, de les 21 accions s’havien de prioritzar 

primer sis accions (dues de cada tipus) i després, ja en el marc de la 5a-6a àgora, les tres 

definitives.  

Per tal de fer aquest esforç de priorització, després de la darrera àgora, es va dur a terme 

un procés de treball intern entre l’Ajuntament de Manresa, el Consorci del Bages per la 

Gestió de Residus i el CTM, que va consistir en: 

 Analitzar tècnicament les accions per tal de concretar-les, millorar-ne la definició, 

i avaluar la seva viabilitat (econòmica, temporal, tècnica, etc.) A l’Annex d’aquest 

informe, s’adjunta el resultat d’aquest treball intern.  

 Enviar un qüestionari via online a tots els participants, que va ser respost per 29 

persones, per tal que escollissin les sis accions que ells consideraven prioritàries.  

 

 

Jerarquització de les propostes segons l’anàlisi tècnica 

 

En el grup de treball intern, a més de definir-se concretament les diferents accions, es va 

valorar:  

- Si es podien dur a terme amb el finançament europeu del projecte UrbanWins. 

- Si es podien realitzar dins l’horitzó temporal d’un any (fins al Juny del 2019). 

- Si podien ser mesures independents o bé, havien de ser prèvies o posteriors a altres 

accions. 

- Si el tipus d’acció era regulatòria, voluntària o de sensibilització. 

En funció d’aquests criteris, es van marcar en vermell aquelles accions que es va 

considerar que no eren susceptibles de ser proves pilot, per limitacions tècniques, 

temporals o econòmiques, i en verd, aquelles que sí que podien ser escollides com a prova 

pilot. 
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Accions segons el resultat de la votació ciutadana 

A partir de l’anàlisi tècnica i del resultat de la votació dels ciutadans, es va confeccionar 

la següent llista d’accions, ordenades segons la puntuació rebuda en els qüestionaris (de 

major a menor acceptació), i marcades en vermell o en verd segons la valoració de 

l’anàlisi tècnica.  

 

1. Acció 1.1 – Implantar a la ciutat un sistema d’àrees completes de recollida 

(Reguladora) 

2. Acció 5.2 – Adoptar un sistema de pagament per generació (PxG) (Reguladora) 

3. Acció 5.3 – Redactar el Pla Local de Gestió de Residus (Reguladora) 

4. Acció 2.1 – Crear campanyes de conscienciació ciutadana eficaces (Sensibilització) 

5. Acció 2.6 – Implementar un sistema d’incentius per als usuaris que facin un millor ús 

del sistema de contenidors. (Reguladora) 

6. Acció 1.3 – Utilitzar eines tecnològiques per a l’anàlisi i seguiment del sistema de 

contenidors i la utilització que se’n fa per part dels gestors i dels usuaris (Fase I). 

(Voluntària) 

7. Acció 3.2 – Difondre i analitzar fluxes de recursos, residus i subproductes per 

explorar nous models de negoci. (Voluntària) 

8. Acció 4.2 – Desenvolupar mesures per millorar el sistema de recollida porta a porta 

dels productors singulars, en especial de la fracció orgànica. (Voluntària/ Reguladora) 

9. Acció 5.1 – Estudiar la viabilitat i implementar, si s’escau, un sistema de tancament 

dels contenidors (Fase I). (Voluntària) 

10.  Acció 4.1 – Identificar els productors singulars i fer una diagnosi de la seva 

producció i gestió de residus. (Voluntària) 

11.  Acció 3.1 – Promoure la plataforma d’intercanvi i reutilització que impulsa el 

Consorci del Bages per a la gestió de residus. (Voluntària) 

12.  Acció 4.3 – Conscienciar als productors singulars de residus sobre la conveniència 

de minimitzar i reciclar, i informar acuradament del servei de recollida porta a porta (Fase 

I). (Sensibilització)  

13.  Acció 2.4 – Facilitar la informació necessària perquè la ciutadania entengui el 

sistema de gestió d’escombraries, els seus costos, la taxa d’escombraries, com utilitzar els 

contenidors, etc. (Sensibilització) 

14.  Acció 2.7 Mesures per incrementar la compra verda a l’ajuntament de Manresa. 

(Reguladora) 

15.  Acció 2.8 – Realitzar un estudi quantitatiu i qualitatiu sobre la generació i gestió de 

residus. (Sensibilització) 
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16.  Acció 2.5 – Crear una xarxa de comerços amb distintiu sobre bones pràctiques en 

residus. (Voluntària) 

17.  Acció 5.4 – Implementar accions per eliminar les barreres culturals en la gestió dels 

residus per part dels usuaris. (Voluntària) 

18.  Acció 2.3 – Oferir tallers d’educació i divulgació mediambientals. (Sensibilització) 

19.  Acció 2.2 – Elaborar una guia de consells i bones pràctiques sobre la prevenció i 

correcta gestió de residus. (Sensibilització) 

20.  Acció 1.2 – Elaborar una guia de criteris municipals per a la ubicació de contenidors 

i treballar conjuntament amb els departaments afectats per millorar l’accés als 

contenidors. (Voluntària) 

21.  Acció 5.5 – Implementar un sistema de bosses i etiquetes identificatives per a 

l’aportació de residus. (Reguladora) 

 

Després de l’anàlisi tècnica, juntament amb la priorització ciutadana provinent dels 

qüestionaris, totes les accions ja es podien classificar en tres grans grups: 

- Accions no susceptibles de ser proves pilot. 

- Accions susceptibles de ser proves pilot. 

- Accions més votades i més susceptibles de ser proves pilot (les dues primeres 

accions marcades en verd de cadascun dels tres tipus d’accions). 

 

Accions NO susceptibles de ser proves pilot 

Són accions que, amb el temps i el pressupost disponible, no es poden executar en el marc 

del projecte UrbanWINS. També poden ser accions que només es poden executar 

posteriorment a altres. Tanmateix, es valorarà la seva incorporació en un futur Pla de 

prevenció i gestió de residus de Manresa. Estan ordenades de menor puntuació a major 

puntuació. 

 

Dins el 

finança

ment 

europe

u 

Dins 

l’horitz

ó 

tempo

ral 

Independ

ent, 

Prèvia o 

Posterior 

a altres 

accions 

Llist

at 

vot

ació 

Tipus d’acció 

Acció 5.5 – Implementar un sistema de 
bosses i etiquetes identificatives per a 
l’aportació de residus. 

NO NO Posterior NO Reguladora 

Acció 2.7 – Implementar un sistema 
d’incentius per als usuaris que facin un 
millor ús del sistema 

NO NO Posterior NO Reguladora 
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Acció 4.2 – Desenvolupar mesures per 
millorar el sistema de recollida porta a porta 
dels productors singulars, en especial de la 
fracció orgànica 

SI NO Posterior NO 
Voluntària/ 
Reguladora 

Acció 2.6 – Crear una xarxa de comerços 
amb distintiu sobre bones pràctiques en 
residus 

NO NO Posterior NO Voluntària 

Acció 5.2 – Adoptar un sistema de 
pagament per generació (PxG) 

NO NO Posterior NO Reguladora 

Acció 1.1 – Implantar a la ciutat un sistema 
d’àrees completes de recollida 

NO NO 
Independ

ent 
NO 

Reguladora/ 
Sensibilització 

Accions susceptibles de ser proves pilot 

A continuació, es detallen totes les accions que efectivament es podrien executar en el 

marc del projecte UrbanWINS. En primer lloc les menys puntuades, després les sis accions 

més puntuades, que es van portar a debat i consideració dels i les participants a l’àgora 

per tal d’escollir-ne tres.  

  Dins 

el 

finan

çame

nt 

euro

peu 

Dins 

l’hori

tzó 

temp

oral 

Independent, 

Prèvia o 

Posterior a 

altres accions 

Llist

at 

vot

aci

ó 

Tipus d’acció 

Acció 1.2 – Elaborar una guia de criteris 

municipals per a la ubicació de contenidors 

i treballar conjuntament amb els 

departaments afectats per millorar l’accés 

als contenidors 

SI SI Independent SI Voluntària 

Acció 2.2 – Elaborar una guia de consells i 

bones pràctiques sobre la prevenció i 

correcta gestió de residus 

SI SI Independent SI Sensibilització 

Acció 2.3 – Oferir tallers d’educació i 

divulgació medioambientals 
SI SI  Independent SI Sensibilització 

Acció 5.4 – Implementar accions per 

eliminar les barreres culturals en la gestió 

dels residus per part dels usuaris 

SI SI Independent SI Voluntària 

Acció 2.8 – Realitzar un estudi quantitatiu i 

qualitatiu sobre la generació i gestió de 

residus 

SI SI Prèvia SI Voluntària 

Acció 3.1 – Promoure la plataforma SI SI Independent SI Voluntària 
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d’intercanvi i reutilització que impulsa el 

Consorci del Bages per a la gestió de 

residus 

Acció 2.4 – Facilitar la informació necessària 

perquè la ciutadania entengui el sistema de 

gestió d’escombraries, els seus costos, la 

taxa d’escombraries, com utilitzar els 

contenidors, etc.  

SI SI Independent SI Sensibilització 

Acció 4.1 – Identificar els productors 

singulars i fer una diagnosi de la seva 

producció i gestió de residus 

SI SI Prèvia Si Voluntària 

Acció 5.1 – Estudiar la viabilitat i 

implementar, si s’escau, un sistema de 

tancament dels contenidors (Fase I) 

SI SI Independent SI Voluntària 

 

Accions més votades i més susceptibles de ser proves pilot 

A continuació es descriuen concretament les sis accions més votades, les quals es van 

treballar en les diferents taules de discussió. 

 

3.1.1. Accions Reguladores 

 

Acció 5.3 – Redactar el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus.  

 Elaborar el full de ruta que contingui els objectius i accions que es compromet a 

executar l’Ajuntament i els agents socials implicats, en l’àmbit dels residus 

municipals a mig i llarg termini. El pla ha de permetre avançar en l’increment i 

millora de la prevenció, reutilització i recollida selectiva de les diferents fraccions, 

en la sensibilització, coneixement i recursos de la ciutadania envers la producció i 

gestió de residus, les accions de millora dels sistemes de recollida, i els canvis 

necessaris en la normativa i la fiscalitat. 

 Caldrà comptar amb la participació de la ciutadania i dels agents socials, econòmics 

i institucionals que intervenen en el cicle de la producció-recollida-gestió dels 

residus. 

 

Acció 2.5 – Preparar i difondre una guia de clàusules de contractació verda. Mesures 

per incrementar la compra verda a l’Ajuntament de Manresa. 

 L’acció consisteix a crear un paquet de mesures que inclogui, tant campanyes de 
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conscienciació orientades als diversos serveis municipals, com altres mesures que 

fomentin la prevenció i gestió de residus, la compra verda per part de 

l’Ajuntament. 

 Inicialment, s’elaborarà i difondrà una guia de clàusules que promoguin la compra 

verda municipal. Aquesta incorporaria criteris i possibles clàusules a incorporar en 

els processos de contractació que fan les diferents àrees de l’Ajuntament, des 

d’una visió ample en la qual es promouria la compra però també la provisió de 

serveis sostenible des del punt de vista econòmic, social i ambiental.  

 

 

3.1.2. Accions de Sensibilització 

 

Acció 2.1 – Crear campanyes de conscienciació ciutadana eficaces. 

 Dissenyar un pla de comunicació i sensibilització que fomenti la coresponsabilitat 

de la ciutadania, incrementant el seu coneixement, la comprensió del que és una 

pràctica responsable pel que fa als residus, les possibilitats d’estalvi i prevenció de 

residus, etc.  

 Definir els diferents col·lectius als quals es vol informar, sobre quins continguts i 

amb quins objectius. Utilitzar en cada cas els canals de difusió més eficients per 

arribar-hi. 

 A més de campanyes noves, estudiar i reproduir campanyes reeixides en altres 

pobles.  

 Difondre pràctiques i tips per a la reutilització, per l’ús dels contenidors de les 

diferents fraccions... entre altres.  

 

Acció 4.3 – Conscienciar als productors singulars de residus sobre la conveniència de 

minimitzar i reciclar, i informar acuradament del servei de recollida porta a porta 

(Fase I).  

 Definir un pla de comunicació i sensibilització sobre el funcionament i requisits del 

porta a porta que contingui diferents accions, per exemple:  

o Utilitzar testimonis reals de l’actual prova pilot que estan utilitzant el porta 

a porta, especialment, d’orgànica, per tal que puguin defensar els beneficis 

del sistema i compartir respostes i solucions a neguits, problemes, etc. dels 

empresaris.  

o Informar els treballadors amb educadors que visitarien els establiments de 

Manresa implicats en el porta a porta.  

o Adreçar-se als propietaris d’aquests establiments per tal d’informar-los del 

servei i de les conseqüències de les males pràctiques i de no facilitar el 
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servei.  

o Elaborar una guia pràctica que expliqui de manera senzilla, clara i visual el 

servei porta a porta. 

o Explicar molt clarament; 

 Qüestions molt pràctiques del servei de recollida, què es recull, què 

no es recull, horaris...  

 Consells pràctics per tal que l’adaptació resulti més fàcil.  

 Sistema de bonificacions o sancions relacionades i altres 

conseqüències d’una mala praxi.  

o Generar espais de reflexió conjunta per compartir dubtes i generar solucions 

col·lectives als problemes que pugui generar el sistema de porta a porta als 

establiments, però també per millorar el funcionament del servei. 

o Treballar conjuntament i fer coincidir les convocatòries amb aquelles 

realitzades per associacions de comerciants, empresaris, departament de 

promoció econòmica, etc. 

 Aquesta acció és complementària a l’Acció 4.2 que proposa implementar un Sistema 

de recollida Porta a Porta pels productors singulars.  

 La Fase I es centraria en la sensibilització sobre la problemàtica dels residus i els 

avantatges d’una gestió ordenada i separada dels residus. Especialment de 

l’orgànica, i utilitzant l’actiu dels resultats de la prova pilot comentada. Un cop 

iniciat el servei de porta a porta, la següent fase consistiria a explicar el servei en 

concret. 

 

3.1.3. Accions Voluntàries 

 

Acció 1.3 – Utilitzar eines tecnològiques per a l’anàlisi i seguiment del sistema de 

contenidors i la utilització que se’n fa per part dels gestors i dels usuaris (Fase I). 

 Tecnificar els contenidors i altres elements del sistema de recollida de residus, 

incorporant elements de registre i control per recopilar informació sobre la 

geolocalització del contenidor, la quantitat de residus que conté, quan ha estat 

buidat, i altres aspectes que tenen a veure amb l’ús i la gestió d’aquest.  

 En concret, en aquesta Fase I, es proposa tecnificar alguns dels camions de 

recollida integrant un sistema de pesatge juntament amb un sistema identificador 

del contenidor.  

 

Acció 3.2 – Difondre i analitzar fluxos de recursos, residus i subproductes per explorar 

nous models de negoci. 
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 Realitzar tallers de networking i detecció d’oportunitats empresarials amb 

l’objectiu de què les empreses comparteixin sinergies, intercanviïn i aprofitin 

material, etc. Seguint la idea que “el residu és recurs”. Analitzar en profunditat els 

productors i els agents per tal d’explorar nous models de negoci en el marc de 

l’economia circular. Es podria utilitzar com a experiència exportable a altres espais 

i agents de la ciutat, el projecte “Simbiosi” que actualment es desenvolupa al 

Polígon Industrial de Bufalvent. En una segona fase, es podria treballar amb 

l’aliança dels centres tecnològics i universitaris de la ciutat.  

4. Part II: Inici de la sessió 

El senyor Jordi Serracanta, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l’Ajuntament 

de Manresa, va donar la benvinguda als assistents i els va agrair la seva participació en els 

debats. 

Seguidament, el senyor Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de 

Residus, va començar la presentació de l’àgora recordant els resultats de les 4 àgores 

anteriors i el treball desenvolupat posterior a la última àgora. 

Posteriorment, va explicar l’objectiu principal de l’àgora, que era escollir tres de les sis 

accions resultants de l’anàlisi tècnica i la votació ciutadana, les quals esdevindran prova 

pilot en el marc del projecte UrbanWINS. Es va recalcar que aquestes tres accions tenen un 

pressupost i un temps limitat, ja que havien de quedar emmarcades dins del projecte 

UrbanWINS.  

Per tal de realitzar una anàlisi acurada i amb les mateixes condicions i càlculs per a cada 

acció, es va explicar la metodologia per a analitzar les sis accions a treballar en cada taula 

de treball. 

Els participants es van distribuir en quatre taules de forma aleatòria en les quals van 

treballar les sis accions i es van analitzar mitjançant els criteris prèviament explicats. A 

cada taula, hi havia una persona que tenia el rol de dinamitzador i facilitador i un portaveu 

que posteriorment exposaria el resultat del treball de la taula.  
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5. Part III: Discussió i avaluació de les accions 

Metodologia 

La metodologia per avaluar les sis accions més votades i viables en el marc del projecte 

UrbanWins va consistir en identificar, per a cada acció, la prioritat i/o urgència, l’impacte 

social, econòmic i ambiental. En el cas de l’impacte ambiental, aquest s’avaluava tenint 

en compte 4 subcriteris corresponents a la sostenibilitat ambiental, la promoció de la 

producció verda i estils de vida sostenibles, la gestió de recursos i economia circular i la 

relació amb les polítiques locals i/o regionals. Cada taula havia de discutir i puntuar les 

dues accions de cadascuna de les tres tipologies, amb l’objectiu d’obtenir una acció 

voluntària, una regulatòria i una de sensibilització consensuada amb totes les taules. 

Per a fer-ho es disposava del material de suport (presentat a l’Annex) amb les 

característiques i la descripció de cadascuna d’elles. 

Aquests criteris es traduïen en una puntuació numèrica (8, 4 o 0 punts). En el cas de 

l’impacte ambiental, cada subcriteri valia 2, 1 o 0 punts.  

Posteriorment, es van posar en comú els resultats obtinguts a totes les taules i es van 

discutir donant arguments a favor i en contra de cadascuna d’elles. 

Finalment, es van sumar els punts atorgats a cada acció i es va triar l’acció que havia 

obtingut més puntuació per a cadascun dels tres grups d’accions. Aquestes són les tres 

accions que formaran part de la prova pilot del projecte UrbanWINS. 

En la propera àgora, prevista a desenvolupar a finals de juny del 2018, es treballaran 

indicadors per a poder avaluar les tres accions escollides com a proves pilot, i d’aquesta 

manera poder avaluar la seva efectivitat. 

 

CRITERI | PUNTS 8 4 0 

Prioritat/Urgència Molt urgent Urgent No urgent 

Impacte social Positiu No Impacte Negatiu 

Impacte econòmic Positiu No Impacte Negatiu 

Impacte Ambiental 8 = 4 x 2 4 = 4 x 1 0 

Sostenibilitat ambiental 
(2) 

Alt Impacte 
(1) 

Baix Impacte 
(0) 

No Impacte 

Promoció de la producció verda i estils 
de vida sostenibles 

(2) 
Alt Impacte 

(1) 
Baix Impacte 

(0) 
No Impacte 

Gestió de recursos I economia circular 
(2) 

Alt Impacte 
(1) 

Baix Impacte 
(0) 

No Impacte 



    

-
 12 - 

Relació amb les polítiques 
locals/regionals 

(2) 
Alt Impacte 

(1) 
Baix Impacte 

(0) 
No Impacte 
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Resultat del treball grupal 

 

Accions Regulatòries 

Amb una puntuació de 121 sobre 128, l’acció escollida va ser: 5.3. Redactar el Pla Local de 

Prevenció i Gestió de Residus. 

Es va considerar que el desenvolupament del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus 

podria incloure la major part de les accions que han resultat de totes les àgores incloent-hi 

l’Acció 2.5. A més se n'obtindrien més oportunitats i s’aconseguiria un àmbit d’impacte 

més gran amb la seva aplicació.  

Finalment, es valorà de forma molt positiva l’oportunitat de realitzar el pla en aquests 

moments, ja que s’està realitzant el projecte UrbanWINS.  

D’altra banda l’Acció 2.5 que consisteix a preparar i difondre una guia de clàusules de 

contractació verda per part de l’Ajuntament de Manresa obté una puntuació més baixa, ja 

que es considera que l’impacte ambiental seria baix i que no hi hauria un impacte 

econòmic i social rellevant. 

 

Accions Voluntàries 

Amb 99 dels 128 punts disponibles, l’acció que serà prova pilot en aquest àmbit serà: 3.2. 

Difondre i analitzar fluxos de recursos, residus i subproductes per explorar nous models de 

negoci. 

Es considera que la implementació de l’acció escollida permetrà un augment de l’activitat 

empresarial i un augment de la bona gestió dels residus fet que augmenta els resultats en 

l’apartat d’impacte i és determinant. 

D’altra banda es decideix que l’Acció 1.3 no es dugui a terme. Es considera que l’impacte 

d’aquesta acció és poc directe, ja que els resultats presenten un impacte a nivell intern i 

permetrien fer d’altres accions que sí que podrien millorar l’impacte econòmic i 

ambiental. Per altra banda altres participants en l’àgora recalquen que hauria de ser una 

acció urgent considerant que les dades que se’n obtindrien són bàsiques per millorar l’ús 

dels contenidors. També se’n destaca l’impacte social que se’n podria obtenir ja que amb 

la informació detallada per a cada contenidor, es pot detallar quins són els barris o zones 

on la recollida selectiva ha de millorar més. 

 

Accions de Sensibilització:  

L’acció de sensibilització més valorada (113 punts) va ser: 4.3. Conscienciar als productors 

singulars de residus sobre la conveniència de minimitzar i reciclar, i informar acuradament 

del servei de recollida porta a porta. 

Es destaca que és una de les accions amb més urgència degut a la importància i els 

beneficis que se’n obtindrien immediatament. Els grups de productors singulars 
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representen un públic reduït però que produeixen un alt volum de residus, per tant, amb la 

incidència en un grup minoritari s’aconseguiria un impacte molt elevat. 

D’altra banda, l’acció 2.1 – Creació de campanyes de conscienciació ciutadana eficaces 

s’acaba descartant. 

 

Els resultats de les puntuacions de totes les taules de treball es presenten a continuació:  

Taules REGULATÒRIES VOLUNTARIA SENSIBILITZACIÓ 

ACCIÓ A5.3 A2.5 A1.3 A3.2 A2.1 A4.3 

Taula 1 32 25 17 28 30 28 

Taula 2 31 28 21 30 22 30 

Taula 3 31 24 21 22 23 30 

Taula 4 27 17 29 19 20 25 

TOTAL 121 94 88 99 95 113 

  óó  

 

6. Valoració 

En acabar, es va proposar les persones assistents opinar sobre diferents aspectes de la 

reunió, atorgant un 10 com a puntuació més alta i 1 com a la més baixa. A més, hi havia 2 

preguntes obertes que feien referència al que més havia agradat de la jornada i que podria 

haver estat millor. 
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A continuació, aquests són els resultats dels 19 qüestionaris lliurats per part dels 

participants:  

 

 

El que més m’ha agradat! (13 persones) 

 Els objectius són molt clars i concrets. 

 Les conclusions han quedat molt clares i concises. 

 El ritme de la sessió ha estat entenedor i esponjat. 

 Els objectius de l’UrbanWins han estat molt ben concretats. 

 El diàleg amb diferents opinions ha estat molt enriquidor.  

 Puntualitat amb la durada de la jornada.  

 El funcionament és molt clar i les puntuacions són molt aclaridores.  

 

Podria haver estat millor... (8 persones) 

 Tenir més oportunitats de fer valoracions més concretes. 

 No tenir suficient informació per valorar aspectes tant diversos i obtenir-ne una bona 

opinió.  

 L’apartat d’impacte ambiental és massa repetitiu. 

 Ha faltat una mica de repàs i posada en context de totes les àgores passades.  

 Sistema de puntuació massa rígid amb poca capacitat de matisos. 

  

Claredat 

Objectius 

Interès debat 

participants 

Oportunitat 

d'expressió 

Tasca equip 

organitzador 
Total Ritme sessió 

8,9 8,3 8,7 9 9,25 
Adequat 74 % 

Ràpid 26 % 



    

-
 16 - 

7. Annex: Documents 

Índex: Llistat d’accions 

PRIORITAT 1. MILLORAR EL SISTEMA I GESTIÓ DELS CONTENIDORS 

  

Acció 1.1 – Implantar a la ciutat un sistema d’àrees completes de recollida. 

Acció 1.2 – Elaborar una guia de criteris municipals per a la ubicació de contenidors i 

treballar conjuntament amb els departaments afectats per millorar l’accés als 

contenidors. 

Acció 1.3 – Utilitzar eines tecnològiques per a l’anàlisi i seguiment del sistema de 

contenidors i la utilització que se’n fa per part dels gestors i dels usuaris (Fase I). 

 

PRIORITAT 2. FOMENTAR LA CO-RESPONSABILITAT I EL CANVI D’HÀBITS PER A LA 

MILLORA DE LA PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Acció 2.1 – Crear campanyes de conscienciació ciutadana eficaces. 

Acció 2.2 – Elaborar una guia de consells i bones pràctiques sobre la prevenció i correcta 

gestió de residus. 

Acció 2.3 – Oferir tallers d’educació i divulgació mediambientals. 

Acció 2.4 – Facilitar la informació necessària perquè la ciutadania entengui el sistema de 

gestió d’escombraries, els seus costos, la taxa d’escombraries, com utilitzar els 

contenidors, etc.  

Acció 2.5 – Preparar i difondre una guia de clàusules de contractació verda. Mesures per 

incrementar la compra verda a l’Ajuntament de Manresa. 

Acció 2.6 – Crear una xarxa de comerços amb distintiu sobre bones pràctiques en residus. 

Acció 2.7 – Implementar un sistema d’incentius per als usuaris que facin un millor ús del 

sistema de contenidors. 

Acció 2.8 – Realitzar un estudi quantitatiu i qualitatiu sobre la generació i gestió de 

residus. 

 

PRIORITAT 3. FOMENTAR LA PREVENCIÓ DE RESIDUS I L’ECONOMIA CIRCULAR 

 

Acció 3.1 – Promoure la plataforma d’intercanvi i reutilització que impulsa el Consorci del 

Bages per a la gestió de residus. 

Acció 3.2 – Difondre i analitzar fluxes de recursos, residus i subproductes per explorar nous 

models de negoci. 

 

PRIORITAT 4. MILLORAR LA GESTIÓ DE RESIDUS DELS PRODUCTORS SINGULARS 
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Acció 4.1 – Identificar els productors singulars i fer una diagnosi de la seva producció i 

gestió de residus. 

Acció 4.2 – Desenvolupar mesures per millorar el sistema de recollida porta a porta dels 

productors singulars, en especial de la fracció orgànica. 

Acció 4.3 – Conscienciar als productors singulars de residus sobre la conveniència de 

minimitzar i reciclar, i informar acuradament del servei de recollida porta a porta (Fase I). 

 

PRIORITAT 5. MILLORAR L’ÍNDEX DE RECOLLIDA SELECTIVA, ESPECIALMENT DE LA 

FRACCIÓ ORGÀNICA 

 

Acció 5.1 – Estudiar la viabilitat i implementar, si s’escau, un sistema de tancament dels 

contenidors (Fase I). 

Acció 5.2 – Adoptar un sistema de pagament per generació (PxG). 

Acció 5.3 – Redactar el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus. 

Acció 5.4 – Implementar accions per eliminar les barreres culturals en la gestió dels residus 

per part dels usuaris. 

Acció 5.5 – Implementar un sistema de bosses i etiquetes identificatives per a l’aportació 

de residus. 
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Prioritats amb les accions desenvolupades 

 

a) Accions no susceptibles de ser proves pilot 
 

Acció 5.5 – Implementar un sistema de bosses i etiquetes identificatives per a 

l’aportació de residus. 

 Consisteix a obligar a la ciutadania a utilitzar bosses específiques per a cada fracció 

i etiquetes que identifiquin l’usuari.  

 Mitjançant la compra d’una bossa “oficial” s’incentiva l’augment del reciclatge, ja 

que la bossa de rebuig és la més cara.  

 Les bosses tindrien mides diferents, en funció del nombre de persones de la llar. 

 

Acció 2.7 – Implementar un sistema d’incentius per als usuaris que facin un millor ús 

del sistema de contenidors. 

 Crear un sistema d'incentius adreçat als usuaris dels contenidors: "Guanyeu a 

mesura que recicleu“ i “Recompensa pel bon hàbit". Prèviament cal saber quins són 

els usuaris dels contenidors, quin és l’ús que se’n fa, és a dir, cal avançar en les 

accions que individualitzen la gestió i pagament del residu (Acció 5.1. i 5.2). 

 

Acció 4.2 – Desenvolupar mesures per millorar el sistema de recollida porta a porta 

dels productors singulars, en especial de la fracció orgànica. 

 Definir un servei de porta a porta dirigit a recollir una, vàries o totes les fraccions 

de residus dels anomenats productors singulars. La informació aportada per l’Acció 

4.1 ens permetrà prendre decisions i concretar el servei.  

 Tot i ser un sistema que exigeix canvis de comportament, incrementa de manera 

molt significativa la recollida selectiva de residus. A més, part del centenar de 

comerços de la ciutat que estan participant en l’actual prova pilot de recollida 

porta a porta, poden aportar la seva experiència positiva i beneficis d’aquest nou 

sistema.  

 Possiblement, suposarà la redacció i aprovació de l’ordenança que reguli aquest 

servei de recollida porta a porta així com els possibles incentius o sancions. 

 Aquesta pot ser complementària a l’Acció 5.2 que proposa un Sistema de Pagament 

per Generació.  
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Acció 2.6 – Crear una xarxa de comerços amb distintiu sobre bones pràctiques en 

residus. 

 Aquesta acció consisteix en la creació d’una xarxa de comerços que rebin un 

reconeixement a canvi de complir uns requisits mínims pre-establerts sobre 

prevenció i gestió de residus.  

 Prèviament cal saber quins són els usuaris dels contenidors i quin és l’ús que se’n 

fa, resultat de l’Acció 4.1.  

 

Acció 5.2 – Adoptar un sistema de pagament per generació (PxG). 

 Adequar el sistema de pagament comercial i domiciliari (taxa de recollida 

d’escombraries) a la quantitat de residus de cada fracció aportats per cadascú, 

aplicant el concepte de què “qui contamina paga”.  

 Prèviament a la realització d’aquesta acció, cal implementar les accions dirigides a 

tenir un sistema de recollida més eficient i que permeti conèixer l’aportació de 

l’usuari. Per tal de fer possible aquesta acció, caldrà redactar i aprovar l’ordenança 

fiscal que defineixi el sistema concret de pagament.  

 

Acció 1.1 – Implantar a la ciutat un sistema d’àrees completes de recollida. 

 Canviar els contenidors, creant àrees completes que continguin les 5 fraccions de 

recollida domiciliària. Aquesta acció ha de respondre a tres objectius principals: 

o Facilitar la disponibilitat de contenidors i la comoditat de la ciutadania, ja 

que es redueix el nombre de trajectes necessaris. 

o Millorar i homogeneïtzar l’estètica dels contenidors, adequar-ne la 

grandària... per contribuir a una percepció ciutadana més positiva dels 

residus. 

o Unificar el model de recollida dels contenidors fent-los més accessibles.  
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b) Accions susceptibles de ser proves pilot  
 

Acció 1.2 – Elaborar una guia de criteris municipals per a la ubicació de contenidors i 

treballar conjuntament amb els departaments afectats per millorar l’accés als 

contenidors.  

 Existeixen dos tipus de barreres que dificulten l’accés als contenidors. Les 

vinculades al contenidor (pedal, pes, etc.) s’esperen resoldre amb la realització de 

l’acció 1.1. Respecte a les vinculades a la seva ubicació i a la integració del 

contenidor amb l’entorn físic que l’envolta, s’intentaran resoldre millorant la 

coordinació sobre els criteris d’ubicació dels contenidors i d’urbanització de l’espai 

públic que faciliten l’accés a ells.  

 

Acció 2.2 – Elaborar una guia de consells i bones pràctiques sobre la prevenció i 

correcta gestió de residus. 

 Redactar un conjunt de publicacions amena i didàctica per tal de distribuir-la entre 

aquells agents socials que poden i volen actuar d’aliats en la prevenció de residus, 

amb informació molt pràctica, per exemple, a l’hora d’impulsar una activitat 

associativa, gestionar els residus d’un tipus de comerç, organitzar una festa o 

ordenar una cuina... Les recomanacions anirien dirigides al correcte reciclatge però 

també a promoure el consum responsable i evitar el malbaratament alimentari. Les 

publicacions aniran dirigides a ciutadans, associacions, administració i organismes 

públics, i activitats empresarials (botigues, HORECA, fires, etc.).  

 

Acció 2.3 – Oferir tallers d’educació i divulgació mediambientals. 

 Educació i divulgació mediambientals: incloent formació, demostracions, i tallers – 

campanyes amb un enfocament participatiu de tots els grups d'interès i en llocs 

d'interès específics (centres comercials, escoles, mercats, etc.)  
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Acció 5.4 – Implementar accions per eliminar les barreres culturals en la gestió dels 

residus per part dels usuaris. 

 Millorar l’accés equitatiu al servei de recollida de residus mitjançant l’eliminació 

de les barreres culturals en la gestió per part dels usuaris, tenint en compte la 

diversitat demogràfica del municipi.  

 Treballar amb persones referents de les principals comunitats culturals de Manresa 

per definir, des del diàleg i amb la seva complicitat, accions que ajudin a 

incrementar la correcta separació de residus i evitin les pràctiques negatives de 

base cultural. 

 Serà important la implicació del departament municipal responsable de la relació 

permanent amb els col·lectius a involucrar i les entitats de referència.  

 Utilitzar una comunicació adequada a les seves necessitats.  

 

Acció 2.8 – Realitzar un estudi quantitatiu i qualitatiu sobre la generació i gestió de 

residus (Fase I). 

 Realitzar una anàlisi sòcio-demogràfica i territorial que permeti entendre el 

comportament ciutadà, la seva percepció i els problemes derivats pel que fa a l’ús 

dels contenidors i la generació de residus. En la Fase I, aquest estudi es centraria 

especialment en la gestió de l’orgànica.  

 

Acció 3.1 – Promoure la plataforma d’intercanvi i reutilització que impulsa el Consorci 

del Bages per a la gestió de residus. 

 Actualment, existeixen plataformes privades de reutilització de productes que 

tenen un ús important per part de la ciutadania. Es proposa donar un impuls i 

incrementar l’ús de la plataforma del Consorci. Té la particularitat de donar una 

segona oportunitat a alguns dels objectes per reutilitzar o susceptibles de ser 

reparats que arriben al Parc Ambiental posant-los a disposició dels Serveis Socials 

de la comarca.  

 Difondre el projecte entre la ciutadania i les entitats socials, els beneficis socials i 

la possibilitat d’involucrar-s’hi. 

 Realitzar un seminari de treball conjunt amb Ajuntaments usuaris per identificar les 

millores tècniques i procedimentals necessàries per facilitar la seva utilització.  

 Realitzar una jornada amb l’Agència Catalana de Residus per tal de compartir les 

experiències positives dels Ajuntaments més actius d’entre els que utilitzen 

aquesta plataforma convidant també a municipis usuaris potencials.  

 

http://www.consorcidelbages.cat/
http://www.consorcidelbages.cat/
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Acció 2.4 – Facilitar la informació necessària perquè la ciutadania entengui el sistema 

de gestió d’escombraries, els seus costos, la taxa d’escombraries, com utilitzar els 

contenidors, etc.  

 Un dels obstacles detectats perquè la ciutadania recicli més, és la manca 

d’informació concreta sobre aquesta qüestió i la diversitat de la població de 

Manresa. Això dóna peu a dubtes, malentesos i “falsos rumors” que desincentiven el 

reciclatge. 

  Cal evitar les campanyes de comunicació genèriques i anar cap a accions de 

comunicació més específiques i de contingut amb l’objectiu d’informar sobre la 

diferència entre que es recicli o no, que és el Parc Ambiental, dubtes a l’hora de 

reciclar, com es conforma la taxa d’escombraries.  

 Incloure la visita dins del programa “Manresa desconeguda” a les instal·lacions del 

Parc Ambiental (o altres programes de visites d’adults). 

 

Acció 4.1 – Identificar els productors singulars i fer una diagnosi de la seva producció i 

gestió de residus. 

 Actualment, quan l’empresari tramita la llicència d’activitat a l’Ajuntament, 

aporta una informació que permetria conèixer el teixit empresarial de Manresa, les 

característiques dels residus que genera i la gestió que en fa. La proposta consisteix 

a revisar i garantir que la informació que es demana sigui l’adequada.  

 El problema és que ara hi ha llicències d’activitat antigues que no contenen 

aquesta informació. Per això, es proposa elaborar una diagnosi dels productors 

singulars de residus de la ciutat, i identificar de quin tipus són (establir 

categories), quin tipus de residus generen, quina gestió en fan, etc. L’estudi se 

centraria especialment en aquelles empreses de les quals l’Ajuntament gestiona els 

residus, és a dir, empreses mitjanes -grans de la trama urbana i que no tenen 

contractat un gestor de residus.  

 Aquest treball permetrà d’una banda, tenir una imatge de la situació actual i 

monitorar en el futur, el teixit comercial i empresarial quant a la generació i 

gestió de residus, i de l’altra, actualitzar la informació que inclou l’actual 

llicència d’activitats d’aquestes empreses.  

 S’implicarà a les associacions de comerciants i empresaris amb presència a la ciutat 

i als departaments municipals implicats per tal de facilitar l’execució de la 

proposta.  

 

Acció 5.1 – Estudiar la viabilitat i implementar, si s’escau, un sistema de tancament 

dels contenidors (Fase I). 
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 El sistema de tancament dels contenidors té diferents formats i diferents fortaleses 

i febleses tenint en compte les experiències que s’han dut a terme. La proposta 

consisteix a estudiar aquestes experiències, quines han estat les estratègies d’èxit i 

els aprenentatges, quines fórmules podrien ser les adients per Manresa: sistema 

concret de tancament, horaris, cost de l’acció, sistema d’identificació de l’usuari, 

estratègies per implementar el sistema i evitar la picaresca...  

 Aquest sistema hauria d’anar acompanyat d’un sistema que permetés conèixer les 

“conductes” del veïnat (quantitat i tipus de residus, horaris...). 

 Es considera una acció que es podria desenvolupar per fases, començant per 

l’estudi de possibilitats i disseny del servei, passant per la implementació i 

avaluació, i acabant per algunes de les accions que podrien ser complementàries 

com la 5.2 (pagament per generació) i la 5.5 (bosses identificatives).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 24 - 

Graelles amb l’avaluació de les accions 

a) Accions no susceptibles de ser proves pilot 

 

Dins el 

finançament 

europeu 

Dins 

l’horitzó 

temporal 

Independent/ 

Prèvia / 

Posterior 

a altres 

accions 

Llistat 

votació 
Tipus d’acció 

Acció 5.5 – Implementar un sistema de bosses i etiquetes 

identificatives per a l’aportació de residus. 

NO NO Posterior NO Regulatòria 

Acció 2.7 – Implementar un sistema d’incentius per als 

usuaris que facin un millor ús del sistema 
NO NO Posterior NO Regulatòria 

Acció 4.2 – Desenvolupar mesures per millorar el sistema 

de recollida porta a porta dels productors singulars, en 

especial de la fracció orgànica 

SI  NO Posterior  NO Voluntària/ 

Regulatòria 

Acció 2.6 – Crear una xarxa de comerços amb distintiu 

sobre bones pràctiques en residus 
NO NO Posterior NO Voluntària 

Acció 5.2 – Adoptar un sistema de pagament per 

generació (PxG) 

NO NO Posterior NO Regulatòria 

Acció 1.1 – Implantar a la ciutat un sistema d’àrees 

completes de recollida 
NO NO Independent  NO 

Regulatòria/ 

Sensibilització 
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b) Accions susceptibles de ser proves pilot  

 

Dins el 

finançame

nt europeu 

Dins 

l’horitzó 

temporal 

Independent/ 

Prèvia / 

Posterior 

a altres 

accions 

Llistat 

votació 
Tipus d’acció 

Acció 1.2 – Elaborar una guia de criteris municipals per a la 

ubicació de contenidors i treballar conjuntament amb els 

departaments afectats per millorar l’accés als contenidors 

SI SI Independent SI Voluntària 

Acció 2.2 – Elaborar una guia de consells i bones pràctiques 

sobre la prevenció i correcta gestió de residus 
SI SI Independent SI Sensibilització 

Acció 2.3 – Oferir tallers d’educació i divulgació 

medioambientals 
SI SI  Independent SI Sensibilització 

Acció 5.4 – Implementar accions per eliminar les barreres 

culturals en la gestió dels residus per part dels usuaris 

SI SI Independent SI Voluntària 

Acció 2.8 – Realitzar un estudi quantitatiu i qualitatiu sobre 

la generació i gestió de residus 
SI SI Prèvia SI Voluntària 

Acció 3.1 – Promoure la plataforma d’intercanvi i 

reutilització que impulsa el Consorci del Bages per a la 

gestió de residus 

SI SI Independent SI Voluntària 

Acció 2.4 – Facilitar la informació necessària perquè la 

ciutadania entengui el sistema de gestió d’escombraries, 

els seus costos, la taxa d’escombraries, com utilitzar els 

contenidors, etc.  

SI SI Independent SI Sensibilització 

Acció 4.1 – Identificar els productors singulars i fer una 

diagnosi de la seva producció i gestió de residus 

SI SI Prèvia Si Voluntària 
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Dins el 

finançame

nt europeu 

Dins 

l’horitzó 

temporal 

Independent/ 

Prèvia / 

Posterior 

a altres 

accions 

Llistat 

votació 
Tipus d’acció 

Acció 5.1 – Estudiar la viabilitat i implementar, si s’escau, 

un sistema de tancament dels contenidors (Fase I) 

SI SI Independent SI Voluntària 

 

c) Accions més votades i més susceptibles de ser proves pilot  

 

Regulatòria 

 

Dins el 

finançament 

europeu 

Dins 

l’horitzó 

temporal 

Independent/ 

Prèvia / 

Posterior 

a altres 

accions 

Llistat 

votació 
Tipus d’acció 

Acció 5.3 – Redactar el Pla Local de Prevenció i Gestió de 

Residus 

SI SI Independent SI Regulatòria 

Acció 2.5 – Preparar i difondre una guia de clàusules de 

contractació verda. Mesures per incrementar la compra 

verda a l’Ajuntament de Manresa 

SI SI Independent SI Regulatòria  
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Sensibilització 

 

Dins el 

finançament 

europeu 

Dins 

l’horitzó 

temporal 

Independent/ 

Prèvia / 

Posterior 

a altres 

accions 

Llistat 

votació 
Tipus d’acció 

Acció 2.1 – Crear campanyes de conscienciació ciutadana 

eficaces 
SI SI Independent SI Sensibilització 

Acció 4.3 – Conscienciar als productors singulars de 

residus sobre la conveniència de minimitzar i reciclar, i 

informar acuradament del servei de recollida porta a 

porta (Fase I) 

SI SI Independent SI Sensibilització 

 

Voluntària 

 

Dins el 

finançament 

europeu 

Dins 

l’horitzó 

temporal 

Independent/ 

Prèvia / 

Posterior 

a altres 

accions 

Llistat 

votació 
Tipus d’acció 

Acció 1.3 – Utilitzar eines tecnològiques per a l’anàlisi i 

seguiment del sistema de contenidors i la utilització que 

se’n fa per part dels gestors i dels usuaris (Fase I) 

SI SI Independent  SI Voluntària 

Acció 3.2 – Difondre i analitzar fluxes de recursos, residus 

i subproductes per explorar nous models de negoci 
SI SI Independent SI Voluntària 
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Accions més votades i més susceptibles de ser proves pilot  

 

Reguladora  

 

Acció 5.3 – Redactar el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus.  

 Elaborar el full de ruta que contingui els objectius i accions que es compromet a 

executar l’Ajuntament i els agents socials implicats, en l’àmbit dels residus 

municipals a mig i llarg termini. El pla ha de permetre avançar en l’increment i 

millora de la prevenció, reutilització i recollida selectiva de les diferents fraccions, 

en la sensibilització, coneixement i recursos de la ciutadania envers la producció i 

gestió de residus, les accions de millora dels sistemes de recollida, i els canvis 

necessaris en la normativa i la fiscalitat. 

 Caldrà comptar amb la participació de la ciutadania i dels agents socials, econòmics 

i institucionals que intervenen en el cicle de la producció-recollida-gestió dels 

residus. 

 

Acció 2.5 – Preparar i difondre una guia de clàusules de contractació verda. Mesures 

per incrementar la compra verda a l’Ajuntament de Manresa. 

 L’acció consisteix a crear un paquet de mesures que inclogui, tant campanyes de 

conscienciació orientades als diversos serveis municipals, com altres mesures que 

fomentin la prevenció i gestió de residus, la compra verda per part de 

l’Ajuntament. 

 Inicialment, s’elaborarà i difondrà una guia de clàusules que promoguin la compra 

verda municipal. Aquesta incorporaria criteris i possibles clàusules a incorporar en 

els processos de contractació que fan les diferents àrees de l’Ajuntament, des 

d’una visió ample en la qual es promouria la compra però també la provisió de 

serveis sostenible des del punt de vista econòmic, social i ambiental.  
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Sensibilització 

 

Acció 2.1 – Crear campanyes de conscienciació ciutadana eficaces. 

 Dissenyar un pla de comunicació i sensibilització que fomenti la corresponsabilitat 

de la ciutadania, incrementant el seu coneixement, la comprensió del que és una 

pràctica responsable pel que fa als residus, les possibilitats d’estalvi i prevenció de 

residus, etc.  

 Definir els diferents col·lectius als quals es vol informar, sobre quins continguts i 

amb quins objectius. Utilitzar en cada cas els canals de difusió més eficients per 

arribar-hi. 

 A més de campanyes noves, estudiar i reproduir campanyes reeixides en altres 

pobles.  

 Difondre pràctiques i tips per a la reutilització, per l’ús dels contenidors de les 

diferents fraccions... entre altres.  

 

Acció 4.3 – Conscienciar als productors singulars de residus sobre la conveniència de 

minimitzar i reciclar, i informar acuradament del servei de recollida porta a porta 

(Fase I).  

 Definir un pla de comunicació i sensibilització sobre el funcionament i requisits del 

porta a porta que contingui diferents accions, per exemple:  

o Utilitzar testimonis reals de l’actual prova pilot que estan utilitzant el porta 

a porta, especialment, d’orgànica, per tal que puguin defensar els beneficis 

del sistema i compartir respostes i solucions a neguits, problemes, etc. dels 

empresaris.  

o Informar els treballadors amb educadors que visitarien els establiments de 

Manresa implicats en el porta a porta.  

o Adreçar-se als propietaris d’aquests establiments per tal d’informar-los del 

servei i de les conseqüències de les males pràctiques i de no facilitar el 

servei.  

o Elaborar una guia pràctica que expliqui de manera senzilla, clara i visual el 

servei porta a porta. 

o Explicar molt clarament; 

 Qüestions molt pràctiques del servei de recollida, què es recull, què 

no es recull, horaris...  

 Consells pràctics per tal que l’adaptació resulti més fàcil.  

 Sistema de bonificacions o sancions relacionades i altres 

conseqüències d’una mala praxi.  

o Generar espais de reflexió conjunta per compartir dubtes i generar solucions 

col·lectives als problemes que pugui generar el sistema de porta a porta als 
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establiments, però també per millorar el funcionament del servei. 

o Treballar conjuntament i fer coincidir les convocatòries amb aquelles 

realitzades per associacions de comerciants, empresaris, departament de 

promoció econòmica, etc. 

 Aquesta acció és complementària a l’Acció 4.2 que proposa implementar un Sistema 

de recollida Porta a Porta pels productors singulars.  

 La Fase I es centraria en la sensibilització sobre la problemàtica dels residus i els 

avantatges d’una gestió ordenada i separada dels residus. Especialment de 

l’orgànica, i utilitzant l’actiu dels resultats de la prova pilot comentada. Un cop 

iniciat el servei de porta a porta, la següent fase consistiria a explicar el servei en 

concret. 

 

Voluntària 

 

Acció 1.3 – Utilitzar eines tecnològiques per a l’anàlisi i seguiment del sistema de 

contenidors i la utilització que se’n fa per part dels gestors i dels usuaris (Fase I). 

 Tecnificar els contenidors i altres elements del sistema de recollida de residus, 

incorporant elements de registre i control per recopilar informació sobre la 

geolocalització del contenidor, la quantitat de residus que conté, quan ha estat 

buidat, i altres aspectes que tenen a veure amb l’ús i la gestió d’aquest.  

 En concret, en aquesta Fase I, es proposa tecnificar alguns dels camions de 

recollida integrant un sistema de pesatge juntament amb un sistema identificador 

del contenidor.  

 

Acció 3.2 – Difondre i analitzar fluxes de recursos, residus i subproductes per explorar 

nous models de negoci. 

 Realitzar tallers de networking i detecció d’oportunitats empresarials amb 

l’objectiu de què les empreses comparteixin sinèrgies, intercanviïn i aprofitin 

material, etc. Seguint la idea de què “el residu és recurs”. Analitzar en profunditat 

els productors i els agents per tal d’explorar nous models de negoci en el marc de 

l’economia circular. Es podria utilitzar com a experiència exportable a altres espais 

i agents de la ciutat, el projecte “Simbiosi” que actualment es desenvolupa al 

Polígon Industrial de Bufalvent. En una segona fase, es podria treballar amb 

l’aliança dels centres tecnològics i universitaris de la ciutat.  
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