Anonimat o identificació dels usuaris?
Sistemes de recollida de residus personalitzats
Tertúlia sobre prevenció i gestió de residus

Dimarts 21 d’abril, Barcelona

Informació pràctica

Presentació

On
Sala d’actes del Centre Cívic Can
Deu (Pl. Concòrdia, 13, Barcelona). Veure mapa
Opcions de transport: Metro (L3
“Les Corts”). Bus (59, 66, 75, 78,
H8, V3, V7). Tram (T1, T2, T3
“Numància”).

Els resultats dels sistemes de recollida tradicionals i els instruments que els
acompanyen han demostrat que s’ha arribat a un llindar de participació i,
per tant, de nivells de recollida selectiva. Les noves estratègies i objectius
que deriven de la normativa vigent i en elaboració, a més d’aquells que
inclou el nou PRECAT requereixen de l’aplicació de nous instruments per
tal de superar aquests llindars.
Els sistemes de recollida porta a porta, que ja han demostrat reduir l’anonimat del usuaris i potenciar la seva col·laboració, són una de les opcions,
però també comencen a aparèixer nous sistemes que permeten fer un
seguiment dels usuaris i de les seves pràctiques de gestió, tant en models
porta a porta com en sistemes en contenidors.
Aquestes necessitats actuals i instruments emergents són objecte de debat i anàlisi en el marc de les noves tendències
de la gestió de residus.

Quan
Dimarts 21 d’abril de 2015
De 18:30 a 20 hores.
Cost
Gratuït

Programa
Inscripció
Preguem confirmeu la vostra
assistència a través d’aquest
formulari.

18:30 h. Benvinguda a càrrec de la Comissió de Residus del COAMB.
18:35 h. Presentació de Sistemes d’identificació en contenidors (a càrrec d’Spora) i de Sistemes d’identificació en recollides porta a porta (a càrrec de l’Ajuntament de Celrà): característiques, casos i resultats.
19:00 h. Debat, moderat per part de la Comissió de residus del COAMB.
20:00 h. Cloenda.

Organitza:

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blanquejat sense clor (TCF).

