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La Bona Brossa i Mataró Cívica i Activa. 

Projectes de recollida selectiva 

amb un gir social

Els municipis i la gestió dels residus
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Per què no posem un objectiu més 

comprensible i estimulant pels 

ciutadans?

Civisme

Objectius de recollida selectiva

Beneficis ambientals generalistes 

Beneficis econòmics poc tangibles

Evolució de la recollida selectiva a Mataró 2007-2018 (%)





Incorporar una component social que 

estableixi una connexió emocional amb el 

valor dels residus que recollim. 

La recollida selectiva ha de ser el vehicle 

per aconseguir un objectiu social

El valor social



La recollida selectiva s’ha de traduir en 

un retorn tangible cap als ciutadans.

Ha de ser beneficiós, gratificant

i transformador per a les persones i la  

comunitat

Retorn tangible



Metodologies d’acció i 

innovació social

Transformar les campanyes de 

sensibilització en accions de comunicació 

social que integrin la participació dels 

veïns i veïnes i diferents agents socials i 

econòmics



Catalitzadors del 

procés

L’equip de treball actua de 

catalitzador, aportant estratègia, 

recursos i treballant conjuntament 

amb els veïns i veïnes com actors 

principals.

Els ciutadans són emissors i 

receptors. Missatge menys 

institucionalitzat



Acord polític
- Retorn econòmic

- Manteniment anual del retorn

Disponibilitat del servei
- Sistema de pesada diferenciada

- Millores i ajustos de la infraestructura de 

recollida



2.2 Els elements imprescindibles

Dotació econòmica amb finalitat social

Destinar un percentatge del retorn econòmic dels sistemes de 

gestió i devolució del cànon a accions socials decidides pels 

ciutadans en una escala de barri.  ACORD POLÍTIC

Retroalimentació del sistema 

El sistema ha de retroalimentar-se gràcies a l’augment de la 

recollida selectiva i de l’assoliment dels objectius de gestió. 

ACORD POLÍTIC 

Disponibilitat del servei

Complicitat del servei en actuacions de millora de la infraestructura 

de recollida i en procediments de mesura de la recollida













Com encarem la complexitat estructural i social dels sistemes urbans? 
És tan sols una qüestió de model de recollida?

Evolucionarem els resultats incorporant més complexitat? 
Es disposa de la capacitat de gestió per abordar-ho?

Les Administracions Locals disposen de suficients recursos econòmics i 
persones per desplegar una gestió més exigent?

Podem evolucionar els resultats si tenim deficiències en la qualitat i 
adaptació dels serveis de recollida a les noves necessitats i objectius?


