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LES CIUTATS RESIDU ZERO I EL CAS DE LJUBLJANA 

La prevenció al centre 

7 Juny 2018 – EMAYA 



Qui som?  

Des de 2014, miram 
de transformar les 
polítiques de 
residus, de disseny 
de productes i els 
patrons de consum 
a nivell local, 
nacional i europeu. 



Què fem? 

 
Persones i 
comunitats 

empoderades!  
 
 

 
Transformam la 
política europea! 

 
Acompanyam les 

ciutats cap al 
residu zero 



 

 

 

Una ciutat residu zero? 



 

I per què no? 



EL RESIDU ZERO 

• Objectiu pragmàtic i visionari 
• Cerca emular els cicles naturals: no hi ha 

residus, sinó recursos 
• Vol redissenyar els productes i els 

processos per reduïr el volum i la 
toxicitat dels residus 

• Per tal de conservar i recuperar TOTS els 
recursos 



Una proposta estructurada per avançar cap al 
residu zero, des de qualsevol punt d’inici. 

El programa de ciutats residu zero 

Source: Yerbo 



UNA CIUTAT RESIDU ZERO? 

• Un compromís per avançar cap al Residu Zero 
• La prevenció dels residus al centre 
• Bona gestió dels residus 

– L’orgànica 
– Individualització de la responsabilitat 
– Fiscalitat ambiental 

• Mesa de residus: la societat civil s’involucra 
• Auditories dels residus 
• Objectius calendaritzats 
• Compromís d’acabar amb tractaments finalistes 



• Reducció de la generació de residus 

• Reducció del rebuig 

• Altes xifres de reciclatge 

• Llocs de feina locals 

• Un canvi cultural? 

 

ELS RESULTATS 



casos d’èxit 



 

Ljubljana 



LJUBLJANA 

400.000 habitants 

Gestió pública: SNAGA 

Compromís pel R0 (2014) 

• Pel 2020: SNAGA filosofia R0 

• Pel 2025: 75% reciclatge i 60 kg 
rebuig 

Rol de conscienciació 

 



VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=SMk_EySCD_g
https://www.youtube.com/watch?v=SMk_EySCD_g


EL ROL D’SNAGA 
• 1 centre de reutilització, aviat 3 

• Promoció de circuits curts als 
mercats locals 

• Protocol de prevenció de 
residus per esdeveniments 

– Formació amb R0 Eslovènia 

• Campanyes de conscienciació: 
Nadal, reutilització, 
malbaratament alimentari 



EL ROL DE LA SOCIETAT CIVIL 

• Mesa local del residu zero 
• Prevenció del malbaratament 

d’aliments a hospitals 
• Grans esdeveniments 
• Prevenció de plàstics 
• Acompanyament d’hotels cap al 

Residu Zero 
• Bolquers de roba a guarderies 
• Conscienciació, neteges, etc. 



EN CONCLUSIÓ 
• Cal un canvi de paradigma 
• Tots els actors hi juguen un rol important 
• Tres fluxes fonamentals:  

– Malbaratament alimentari 
– Plàstics 
– Reutilització: roba, llibres, (R)AEES 

• Col·laboració entre tots els actors 
• Objectius calendaritzats i compromís per 

seguir millorant 
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QUÈ VOLEM FER PER PALMA? 

Moltes gràcies 

7 de juny - EMAYA 


